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Var Val Vrej VH2O % massa % cinzas 

Introdução
As reservas brasileiras totalizam7 bilhões de

toneladas de carvão"in situ“, localizadas principalmente
naregiãosul do país. No processamentodo carvãocerca

Testes
Var 
(cm/s) 

Val 
(cm/s)

Vrej
(cm/s) 

VH2O 
(cm/s)

% massa 

concentrado

% cinzas 

concentrado
% cinzas rejeito

03_A 0,88

1,1 1,06

64,27 43,96 81,48

03_B 1,55 62,76 46,38 82,47

03_C 1,99 76,7 46,65 82,45naregiãosul do país. No processamentodo carvãocerca
de 50% à 60% do ROM é descartadoem barragemde
rejeitos. Estima-se que haja hoje cerca de 300milhões
de toneladasrejeitos depositadosem barragens. Neste

0

03_C 1,99 76,7 46,65 82,45

03_D 0,88
1,55 1,24

74,75 47,25 81,68

03_E 1,55 51,45 44,61 81,97

03_F 0,88
1,77 1,24

67,38 48,33 81,51

03_G 1,55 62,9 48,52 80,16de toneladasrejeitos depositadosem barragens. Neste
cenário, o beneficiamentode rejeitos finos do
beneficiamentode carvãoemcolunas de flotaçãoaparece
comoumaalternativapromissora.

03_G 1,55 62,9 48,52 80,16

03_H 1,33

1,33 1,33

0,22
61,98 46,95 82,03

03_I 1,55 67,3 46,61 82,13

03_J 1,33
0,18

51,28 44,09 81,85

03_K 1,55 40,94 37,91 83,48comoumaalternativapromissora.

Objetivo
O objetivodesse trabalhoé estudar o processoglobal

de flotaçãoem colunade rejeito de carvão. O material

Tabela 1. Recuperação emmassa e conteúdo de cinzas .
Material deslamado (50% +0.149mm). Cw/w 13%.

de flotaçãoem colunade rejeito de carvão. O material
utilizado consiste derejeito fino do processamentode
carvão que normalmente é descartadocomo
resíduo,depositadoembarragensderejeitos. O objetivo

Testes
Var 

(cm/s)

Cw/w 

(%)

Val

(cm/s)

Vrej 

(cm/s)

% massa 

concentrado

% cinzas 

concentrado

% cinzas 

rejeito

02_A 1 23,82 31,65 73,98
resíduo,depositadoembarragensderejeitos. O objetivo
específico é a recuperação da matéria
carbonosa, reduçãodos teores de cinzas e de
contaminantes.

9

02_B 1,2 20,92 31,42 71,13

02_C 1,3 25,67 28,9 72,71

02_D 1,7 23,93 30,28 86,2contaminantes.

Metodologia
Amostras empolpa de carvãodo estado de Santa
Catarina foram usadas para testes em laboratório.

1,37 1,14

02_D 1,7 23,93 30,28 86,2

02_E 1

4,5

46,07 31,44 78,14

02_F 1,2 47,28 31,63 79,05

02_G 1,3 46,51 31,38 78,31Catarina foram usadas para testes em laboratório.
Apresentavamuma distribuição granulométrica com
cerca de 90% da massa passante em200# (37 µm). O
teor de cinzas era de 65%. Os testes na coluna de

Tabela 2. Recuperação em massa e conteúdo de cinzas . Cw/w  9% e 4,5%.

02_G 1,3 46,51 31,38 78,31

02_H 1,7 58,47 30,4 79,54

flotação foram realizados com2 materiais distintos. O
primeiro material foi previamente deslamado,
removendouma fraçãoinferior a 44µm. No segundo,
a polpa foi diluída e analisadosdois sistemas,um

O tratamento deste material mostra algumas
vantagens, pois alémde reduzir o material
descartado nas barragens de rejeito, recupera
matériacarbonosacapazde blendagemcom outrosa polpa foi diluída e analisadosdois sistemas,um

contendoconcentraçãode sólidos 9% e o outro4,5%. A
concentraçãode óleodiesel e óleode pinhofoi de 100g/t
e300g/t respectivamenteemtodososensaios.

matériacarbonosacapazde blendagemcom outros
carvões. O melhor resultadofoi obtido com uma
baixa concentraçãode sólidos otimizandoa
capacidadede carregamentoda colunade flotação.e300g/t respectivamenteemtodososensaios.

Resultados e Conclusões

capacidadede carregamentoda colunade flotação.
Em geral, a coluna de flotaçãooperandocombaixas
concentrações de sólidos permite boas condições de
recuperaçãodecarvão, a partir derejeitos.Resultados e Conclusões

Pelos resultados da tabela 1 verificamos uma
recuperaçãoem massa alta emtodos os testes. No
entanto, os níveis de cinzas tambémforam elevados. Bibliografia

recuperaçãodecarvão, a partir derejeitos.

entanto, os níveis de cinzas tambémforam elevados.
Uma exceçãoneste grupofoi o teste coma água de
lavagem, que foi alcançadoum teor de cinzas abaixo
de 40% e recuperaçãoem massaem torno de 41%.
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recuperaçãoem massafoi maior e o teor de cinzasno
concentradoficou emtornode 30%.


