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Nas pesquisas deu-se ênfase ao estudo da cinetica de flota 

çao do carvao com o uso de reagentes: Óleo de pinho, metil isobu -

til carbinol, querosene e Óleo diesel. 

Estudou-se também, a influência dos depressores da pirita: 

óxido de cálcio, cloreto férrico e amido cáustico. 

Estabeleceu-se inicialmente as condições ideais do ｰｲ･｣･ｾ＠

so em escala de bancada, e com as conclusões obtidas, passou-se a 

fase piloto. 

Os resultados alcançados em escala piloto, mostraram ser 

possivel obter, mediante recirculação de produtos intermediários, 

os seguintes valores: 

Para carvão pré-lavado da mina A, com 30% cinzas, obteve-se re

cuperação em massa de 75% - teor de cinzas de 18,5%. 

- Para os finos naturais de Siderópolis, com 45% de cinzas, obte

ve-se recuperação em massa de 46,2% -teor de cinzas de 16,7%. 

* Engenheiros Metalurgistas da Divisão de Tecnologia do Carvão 

- Centro de Tecnologia Mineral - CETEM - Convênio DNPM/CPRM. 
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Flotation of coal from Santa Catarina at bench and pilot 

plant scale. 

ABSTRACT 

The flotation of coal was studied in the presence of the 

reagents pine oil, methyl isobutyl carbinol, kerosene and diesel 

oil, with particular emphasis on the kinetics of the process. 

Also, it was studied the influence of pyrite depressors such as: 

calcium oxide, ferric chloride and caustic starch. 

The ideal process conditions at bench scale were establis 

hed and then pilot plant tests were carried out. 

The results of the pilot plant tests showed it possible 

to obtain the following values with the recycling of intermediate 

products: 

- For the washed coal at Sangão Mine with 30% of ash content: 

mass recuperation of 75% with 18,5% ash content. 

- For the natural fines at Siderópolis Mine with 45% of ash content: 

mass recuperation of 46,2% with 16,7% ash content. 

78 



I. OBJETIVO DO TRABALHO 

O presente traba I h o v 1 sa estudar o processo de 

flotação para o carvão catarinense. Foram estudados os seguintes 

mate riais: ca rvão pré-lavado da mina A (Sangão); ｣｡ｲｶｾｯ＠ ｰｲ ￩ Ｍｉ｡ｶｾ＠

do da mina SiderÓpol is; finos naturais da mina A (Sangão) e fi 

nos naturais da mi na Si derÓpo I is. 

Com o objetivo de conseguir as melhores co ndi 

çoes de flotação em escala de bancada e posteriormente e m escala 

piloto, as seguintes etapas for am seguidas: testar o efe ito dos 

reagentes: Ó I e o de pinho, met i I i sobut i I carb i no I , querosene e 

Ól e o di esel, com adição escalona da; estudar a influência dos ､ｾ＠

pressores da pirita: ｾｸｩ､ｯ＠ de cálcio. cloreto férrico e amido 

cáustico; obter um concentrado com baixos teores de cinza e en 

xofre, ai iados a uma boa recupe ração em peso. 

O est udo do carvão pré- lavado mofdo a 28 ｭｾ＠

lh as, teve objetivo acadêmico: e le permitiu est udar o ｣ｯｭｰｯｲｴｾ＠

mento de diversas variáveis influentes na flotação deste carvão, 

que puderam ser di retamente apl i cáve is aos fi nos naturais, prod_!:! 

zidos nos Lavadores. 

2. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

2. I. - Estudo do carvão pré-lavado da mina A - Escala de ｢｡ｾ＠

cada. 

Fez-se uma série de ensa1os de flotação com o 

CP L da m 1 na A, com contro I e de tempo, usando-se os espumantes me 

til iso butil carb inol (MIBC) ou Óleo de pinho (OP) simplesmente, 

ou combinado s com coletores Ól eo di ese l (OD) ou querosene (Qs) • 

Trat am-se dos reage nt es de uso mais generalizados na flotação de 

carvão. A hipÓtes e de trabalho adotada, foi a de verificar a po2 

si b i I i da de de tirar parti do apenas das caracterÍsticas cinéticas, 

para aumentar a seletividade da flotação. Est es ensaios VISavam 

dete rmina r a i nf I uênc i a dos diferent e s reagentes e do seu modo de 

adição, bem como determinar as dosagens adequadas. 

A amostra uti I izada do CPL da mina A, foi ｾ＠
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mostrada na corre i a transportadora do Lavador de Cap i v ar i, resuJ 

tante de 15 dias de amostragem. O ｣｡ｲｶｾｯ＠ a uma granulometria de 

1/2" foi britado a- 1/2". Fez-se ･ｮｴｾｯＬ＠ uma pilha de ｨｯｭｯｧｾ＠

ｮ･ｩｺ｡ｾｯ＠ com todo o ｣｡ｲｶｾｯ＠ abaixo de 1/2". 

Para cada ensaio de ｦｬｯｴ｡ｾｯ＠ a ser realizado, 

retirava-se uma ai Íquota representativa da pilha, e todo o ｭ｡ｴｾ＠

rial era moÍdo (em moinho de barras) a - 28 M. Todos os ensaios 

foram realizados com as seguintes ｣ｯｮ､ｩｾ･ｳ＠ mantidas constantes: 

pH natural da polpa; ｲｯｴ｡ｾｯ＠ do rotor - 1200 rpm; percentagem de 

ｳｾｬ＠ ido - I 1% em peso; célula de ｦｬｯｴ｡ｾｯ＠ - Denver(5 I itros); ｧｲｾ＠

nulometria - 28 M. 

Realizou-se primeiramente uma série de ､･ｺ･ｾ＠

se1s ensa1os de ｦｬｯｴ｡ｾｯ＠ sem condicionamento, que ｶｩｳ｡ｶ｡ｭ｡ｶｾｩ｡ｲ＠

o efeito dos espumantes de per si, e combinados com os dois ｣ｯｬｾ＠

tores. A ｰｲｯｧｲ｡ｭ｡ｾｯ＠ foi a seguinte: 

Ensaio nº I: ｾｬ･ｯ＠ de pinho- ｡､ｩｾｯ＠ escalonada (132g/t) e quero

sene- ｡､ｩｾｯ＠ no final (I05g/t). 

Ensaio nº 2: MIBC - ｡､ｩｾｯ＠ escalonada (96g/t) e Qs - ｡､ｩｾｯ＠ no fj_ 

na I (I05g/t). 

Ensaio nº 3: somente MIBC- ｡､ｩｾｯ＠ escalonada (I l2g/t). 

Ensaio nº 4: somente OP- ｡､ｩｾｯ＠ escalonada (154g/t). 

Ensaio nº 5: OP + Qs - ｡､ｩｾｯ＠ escalonada de ambos em conjunto 

( 154g/t OP + 147g/t Qs). 

Ensaio nº 6: MIBC + Qs- ｡､ｩｾｯ＠ escalonada de ambos em conjunto 

(I l2g/t MIBC + 147g/t Qs). 

Ensaio nº 7: MIBC + OD- ｡､ｩｾｯ＠ escalonada de ambos em conjunto 

(I l2g/t MIBC + 98g/t OD). 

Ensaio nº 8: OP + OD - ｡､ｩｾｯ＠ escalonada de ambos em 

(154g/t OP + 98g/t OD). 

Ensaio nº 9: idêntico ao nº I. 

Ensaio nº lO: idêntico ao nº 2. 

conjunto 

Ensaio nºl I: semelhante ao nº 5: OP + Qs -tudo adicionado no 1 

nÍcio. (154g/t OP + 147g/t Qs). 

Ensaio nºl2: semelhante ao nº 6: MIBC + Qs- tudo adicionado no 
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infcto (I l2g/t MIBC + 147g/t Os). 

Ensaio n2 13:semelhante ao nº 7: MIBC + OD - tudo adicionado no 

infcio: (I l2g/t MIBC + 98g/t OD). 

Ensaio nº 14:semelhante ao nº 8 : OP + OD -tudo adicionado no .!.. 

nfcio (154g/t OP + 98g/t OD). 

Ensaio nº 15: semelhante ao n2 3: somente MIBC -tudo adicionado 

no infcio (ll2g/t MIBC). 

Ensaio n2 16: semelhante ao nº 4: somente OP - tudo 

no infcio (154g/ t OP). 

adicionado 

Os me I hores r es u I tados experimentados foram c.2. 

locados em gráficos, figura 5 (curva de seletividade). 

do-se e sta figura, ｾ＠ possfve l no ta r que: 

Examina!!. 

a). O e nsaio que demonstrou maior seletividade foi o de nº ＶＬｲ･ｾ＠

I izado com MIBC e Qs. O e nsaio menos seletivo foi o real Ｑｺｾ＠

do com OP, nº 16. 

b). Os dois e nsaios realizados com MIBC (nº 6 e nº 15) sao ma1s 

se l etivos , pelo menos na faixa de nosso interesse , que e em 

torno de 15% cinza, que os e nsaios feitos com 61eo de pinho 

(nºs I, 5 e 16). 

Programou-se então nova ｳｾｲｩ･＠ de e nsaios, des 

ta vez com um condicionamento de 90 segundos. Variou-se a qua.!!. 

tidade de reagente adicionado, para previnir alguma eve ntual ag 

sorçao do mesmo. Realizou-se ainda um ensaio de adição ･ｳ｣｡ ｬｯｮｾ＠

da de MIBC e outro de 61eo de pinho, com 60% de espumante no . ' 
I n.!_ 

cio. A programaçao foi a seguinte: 

Ensaio n2 21: IIOg/ t OP tudo adicionado ' - no 1 n1 c 10. 

Ensaio n2 22: 176g/t OP tudo adicionado . ' . - no 1n1c1o. 

Ensaio nº 23: ll2g/ t MI BC tudo adicionado . ' . - no 1n1c1o. 

Ensaio nº 24: 160g/t MIBC tudo adicionado ' no tntcto. 

Ensaio nº 25: 154g/t OP adição escalonada, 60% ' - com no 1n1c1o. 

Ensaio nº 26: 160g/t MI BC - adi çâo esca lonada, com 60% no . ' . 1n1c1o. 

As curvas de seletividades destes ensaios, são 

aprese ntadas na figura 6. Do exame destas ｣ｵｲｶ｡ｳＬｾ＠ possÍve l co.!!. 

cluir que: 

81 



{ I 

v 
ｩ ［ ｾ Ｍﾭ.;.:., 
>'' 

f· 
I. ,.r: I 

·( I 

f! 

•.. ,'.:·: '; 
l ' _j 

1: :: 

ｩｩ ｾ ｩ Ｑ ｾ＠

ｾＺﾷ＠

;( 
l/i 
Ir, 

,I 

;!! ,, 
li 
li ,, 
::1i 
/. 
:1· 
IÍI 

'i:· 
ljl1 

a). Os ｴｲｾｳ＠ ensaios mais seletivos foram os realizados com MIBC 

(23, 24e 26), o que confirma a constatação já feita anterio!: 

mente, de que o MIBC é mais seletivo que o Óleo de pinho. 

b). O ensaio 23 perde seletividade em ｲ･ｬ｡ ｾﾷ＠ aos e nsaios24e26, 

e isto pode ser atribuído a uma adição insuficiente de ｲ･ｾ＠

gente. 

Aná I i se dos resu I ta dos e cone I usÕes: O ｔｲ｡｢ｾ＠

lho realizado em escala de bancada, permitiu estabelece r uma ｳｾ＠

rie de conclusÕes importantes: 

a). O carvão pré-lavado da mina A possui caracterfsticas de fiQ 

tab i I i da de suficientemente enérgicas para dispe nsar o uso de 

coletores. AI iás, parece haver um efeito nocivo destes ｲ･ｾ＠

gentes no que se refere ao teor de cinzas do flotado. RecQ 

menda-se portanto, eliminar o uso do querosene e do Ól e o ､ｩｾ＠

sei. 

b). A separação de diferentes concentrados, segundo as ｣｡ｲ｡｣ｴｾ＠

rfsticas cinéticas da flotação, e suficientemente para permi 

ti r a retirada de concentrados de teores compat; veis com o que 

se deseja, e em recuperaçÕes convenientes. Não há pois ne 

cessidade de operaçoes auxiliares de "cleaner" ou de 

gem dos ｲｾｪ･ｩｴｯｳＮ＠

ｲ･ｭｯｾ＠

c). O MIBC é o mais seletivo dos reagentes estudados. O nfvel de 

I IOg/t parece ser insuficiente, ao que se recomenda o estudo 

de agitaçÕes acima de 160g/t. 

d). O Óleo de pinho é menos seletivo que o MIBC, o que pode ser 

atribuído a uma ação coletora, e seria confirmado pelo tempo 

de indução decorrido nos ensaios sem condicionamento. No ｣ｾ＠

so de seu uso; é essencial que se faça o escalonamento da 

sua adição. 

e). Não há ･ｶｩ､ｾｮ｣ｩ｡＠ de que seja necessario escalonar a adição 

de MIBC. 

Com base nos resultados obtidos com os ensa1os 

em escala de bancada passou-se de imediato para escala ｰｩｬｯｴｯＬｴ･ｾ＠

tando reproduzir os ensaios de bancada que tenham dado os melhQ 
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res r e su I tados, no caso os ensaios 24(M I BC) e 25 Ｈｾｉ＠ eo de pinho). 

Como e ntretanto, o escaloname nto da adiç::io de reagente parece ser 

vari.ive l importante, executou-se em escala piloto, o circuitoco!: 

respondente ao ensaio 26, em vez do ensa 1 o 24, para o uso do MI BC. 

2.2.- Estudo do carvao pré-lavado da mina A- Escala piloto. 

Os ensaios realizados com o CPL da mina A em 

usina pi loto, foram feitos nas condiçÕes dos testes 25 e 26(banc!!_ 

da). O circuito foi dimensionado a partir das informaçÕes leva!!. 

tadas nos ensaios descontrnuos. Foram feitas algumas adaptaçÕes, 

para acertar o fato de que se passava de um regime descontrnuop!!_ 

ra contrnuo. Assim, nos ensaios realizados mudou-se um pouco as 

configuraçÕes dos circuitos, ora colocando mais uma ou duas ｣￩ｬｾ＠

las e adicionando-se gotas de querosene, afim de tentar recup!:, 

rar algum carv::io adicional recuper.ivel, mesmo que com elevado t!:, 

or de cinzas. 

Na figura 8, e apresentado o fluxograma da ｾ＠

sina piloto de carvao do CETEM, com sua ｩｮｳｴｲｵｭ ･ ｮｴ｡ｾｯ＠ e caract!:. 

rrsticas. 

A amostra ut i I i zada foi amostrada no Lavador 

de Capivari. O carvao a uma granulometria de I 1/2" foi peneir!!_ 

do a 1/2". O mat e rial grosseiro foi britado a 1/2". A seguir 

fez-s e uma pilha de ｨｯｭｯｧ･ｮ･ｩｺ｡ ｾ ｵ＠ com todo o carvao abaixo de 

1/2". Com o carv::io retirado desta pi lha ai imentou-se a us1na pi 

loto. 

Foram realizados em escala piloto, os segui!!. 

tes e nsa1os com o CPL da m1na A: ensaios sem recirculaç::io de pr2 

dutos intermedi.irios, ensa1os com r ec irculaç::io dos "middl ings",e 

ensaios com o uso de depressores de pirita. 

Na tabela A est::io os melhores resultados obtl 

dos para o CPL da mina A. Por esta tabela, conclui-se: 

a). Os depressores ut i I i zados n::io for.am efet i vos na depress::io da 

pirita. 

b). Existe grande semelhança e ntre os resultados obtidos em esc!!_ 

la de bancada e usina piloto 
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c). O meti! isobutil carbinoi(MIBC) foi mais seletivo para ･ｾ＠

saios de bancada, enquanto que o ｾｬ･ｯ＠ de pinho teve mais se 

letividade em usina pi loto. 

d). Os melhores resultados para o CPL da mina A, foram coAsegui 

dos com o uso de 154g/t OP + 56g/t Qs e com ｲ･｣ｩｲ｣ｵｬ｡ｾｯ＠ dos 

"middl ings". 

2.3.- Estudo do ｣｡ｲｶｾｯ＠ ｰｲｾＭｬ｡ｶ｡､ｯ＠ da mina SiderÓpol is- ｅｾ＠

cala piloto. 

Admitindo-se como hipÓtese de trabalho que ffi 

｣ｯｮ｣ｬｵｳｾ･ｳ＠ obtidas ｡ｴｾ＠ o momento com o CPL da mina A, seriam ｾ＠

pi ｩ｣ｾｶ･ｩｳ＠ a este material, decidiu-se partir de imediato para a 

･ｸｰ･ｲｩｭ･ｮｴ｡ｾｯ＠ em escala piloto. A ｰｲｯｧｲ｡ｭ｡ｾｯ＠ foi usar em usina 

piloto, as ｣ｯｮ､ｩｾ･ｳ＠ dos ensaios 25 (OP) e 26 (MIBC), feitos em 

escala de bancada com CPL da mina A. Foram realizados em escala 

piloto, os seguintes ensaios com o CPL da mina SiderÓpol is: sem 

o uso de depressor para pirita, e com ｡､ｩｾ･ｳ＠ de depressores da 

pirita. 

Na tabela B ･ｳｴｾｯ＠ apresentados os melhores ｲｾ＠

sultados obtidos com o CPL da mina SiderÓpol is. Destes ｲ･ｳｵｬｴｾ＠

dos, tirou-se as seguintes ｣ｯｮ｣ｬｵｳｾ･ｳＺ＠

a). Os melhores resultados foram obtidos com o uso de 128g/t MIBC 

+ 42g/t Qs. 

b). As ｲ･｣ｵｰ･ｲ｡ｾ･ｳ＠ obtidas com este carvao, deram bem 

das conseguidas com o CPL da mina A. 

proximas 

c). O ｾｮｩ｣ｯ＠ depressor uti I izado que ｯ｣｡ｳｩｯｮｯｾ＠ rebaixamento no t e 

or de enxofre dos produtos, foi o Óxido de cálcio, na dosa 

gem 450g/t. 

2.4. - Estudo dos finos naturais de SiderÓpol is - ｅｳ｣ｾＡ＠ a de 

bancada e piloto. 

O material usado nos ensaios foi amostrado na 

saÍda da peneira desaguadora do circuito do ｐｲｾＭｌ｡ｶ｡､ｯｲ＠ de ｓｩ､ｾ＠

rÓpol is. Foram realizados os seguintes ensaios com os finos ｮ｡ｴｾ＠

rais de SiderÓpol is: ensaios de bancada com o uso de OP ou MIBC 

combinado ou ｮｾｯ＠ com querose ne, ensaios de bancada com o uso de 
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depressores (CaO, cloreto férrico e amido ｣ｾｵｳｴｩ｣ｯＩＬ＠ ensaios ｰｾ＠

I oto com o uso de mesa v i ｢ｲ｡ｴｾｲ＠ i a e rec i r c u I ção do s "mi dd I i n gs". 

Na tabela C e stão aprese ntados os me lhores re 

sultados obtidos c om os finos naturais de ｓｩ､ ･ ｲｾｰｯｬ＠ is. Destes re 

sultados, tirou-se as seguintes ｣ｯｮ｣ｬｵｳｾ･ｳＺ＠

a). Os melhores resultados foram conseguidos com o uso do MIBC. 

b). O uso de depressores não se mostrou intere ssante, pois ｣｡ｾ＠

sam diminuição tanto no teor de e nxofre, quanto nas ｲ･｣ｵｰ･ｲｾ＠

ｾ･ｳ＠ dos produtos. 

c). Os melhores resultados foram obtidos e m escala piloto, com o 

uso de 128g/t MIBC + 63g/t Qs e de mesa ｶｩ｢ｲ｡ｴｾｲｩ｡Ｌ＠ e com re 

circulação dos "middl ings". 

2.5. - Estudos dos finos natu rai s da m1na A- Escala de ｢｡ｾ＠

cada. 

A amostra ut i I i zada foi amostrada no "under 

flow" do ciclone, que co rre sponde a ai imentação da flotação do 

circuito de finos do Pré-Lavadordamina 4, qu e lavava o carvao 

da mina A, na ocasião. Portanto, nest e material ｪｾ＠ houv e uma des 

cartagem de fração de ultraf ino. 

Admitindo como ｶｾ＠ I i das para este carvão as ｣ｯｾ＠

｣ｬｵ ｳ ｾ･ｳ＠ obtidas nos ensaios realizados com o CPL da m1na A, ｰｲｾ＠

gramou-se uma série de ensaios com o uso do MIBC ou Óleo de p1 

nho, com ｡､ｩｾ･ｳ＠ totais no inÍcio, ou escalonadamente. 

Os melhores resultados obtidos estão ｡ｰ ｲＭ･ｳ ･ｾ＠

tados na tabela O. Oestes dados conseguidos, concluiu-se: 

a). Os melhores r es ultados obtidos for am com o uso do MIBC, en 

saio n2 32 (224g/t MIBC). 

b). As ｲ･｣ｵｰ ･ ｲ｡ｾ ･ｳ＠ conseguidas, der a m bem melhores qu e as obtl 

das com os finos naturais de SiderÓpol is. 
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FIG. 8- FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DA USINA 

PILOTO DE CARVÃO DO CETEM 
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3.1.3. TABELA A 

BANCADA PILOTO PILOTO C O M DEPRESSCR 

NSAIO Nl U COM IIIBC ( ａｌｉｍｅｎｔａￇｾｏ＠ 29,9',1 CINZA) ｅｾｓａｉｏ＠ D"IA 29.05.80, CIRCUITO 25. co;1 ÓLEO DE Pl ENSAIO D!A 27.06 .80, COM 320g/t CAL, ｃｉｾｃｕｉｔｏ＠ 2j, 
NHO. COM ÓLEO DÊ PINHO. • 

ALI MENTAÇÀO ｾ＠ 30,2% cinza ALIMENTAÇÃO f 32•6% cin:a 
I, 14% enxÔfre I, ＲＰｾ＠ en•o fre 

INZA MASSA RECUPERAÇlO MAT_t ENXOFRE TEMPO CINZA MASSA RECUPERAÇÃO lóA T!_ ENXOFRE ｔｅｾｉｐｏ＠ CINZA MASSA RECUPERAÇAO MATI ｅ ｾｘ Ｐｆｒｅ＠ TEY.PO 
ＨｾＩ＠ ＨｾＩ＠ R I A CAR SONOS A(!_, (%) (o) (%) (%) RIA CARBONOSA (%) (s} (%} (%) R I A ｃｾｾｾｂｦｓｏｓａ＠ (%) (•) i ｾｾｉ＠

I 
12 14 20 30 - - - - - - - - - -

I 
13 :zs 30 ｎｾｏ＠

49 - -- - - - - - - -
14 34 42 ANALl 68 14 29 36 1,00 95 - - - - -
IS 40 51 SADO 90 IS 40 55 1,01 200 15 25 25 1,06 ｾｯ＠ I 
16 47 58 120 16 47 65 1,02 240 16 37 47 1,07 119 

17 53 65 158 17 53 70 1, 02 285 17 47 61 1,09 :::13 

18 61 70 240 18 59 73 1,02 315 18 55 69 I, lO 2SO 

PILOTO 

ENSAIO DIA 04 . 12.80, CIRCUITO 25,COM ÓLEO OE PINHO 
E REC I RCULAÇÀO DOS "I.: I OOL I NGS". 

( 26,3% cinza 

ALIMENTAÇÃO. I 04% enxÔfre 

CINZA llASSA RECUPERAÇÃO MAT!_ ENXOfRE (%) 

(%) ('!:) R I A CARBONOSA l ｾＩ＠

13,5 35,5 41,7 1,09 

19,7 87 ,I 94.9 1,03 

TABELA A TABELA DOS MELHORES RESULTADOS OBTIDOS COM O CARVÃO PRt-LAVADO DA MINA A. 
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3.2.5. TABELA 8 

P I L O T O P I L O T O C O M D E P R E S S O R 

ENSAIO DIA 31.07.80, CIRCUITO 26, COM MIBC ENSAIO DIA 14.10.80, CIRCUITO 26, COM MIBC e ＴＵＰｧＯｾ＠

31,6% cinza C aO. 31,2% cinza 
! ALI MP:TAÇÃO I, 45% enxÔfre ALIMENTAÇÃO 1,31%enxÔfre 

- -
-1 ｾＺｚａ＠ IMSSA RECUPERAÇÃO MAT_t ENXOFRE TEMPO CINZA MASSA ENXOFRE (%) RECUPERAÇÃO MATÍ 

(%) (%) R I A CARBONOSA (%) (%) (s) (%) (%) RIA CARBO\OSA(%) 

ｾ＠ 14 28 36 1,32 ISO 14 34 I, li 45 

15 35 45 1,33 285 15 40 I, 13 53 

16 42 53 1,34 390 16 46 I, 14 60 

17 48 61 1,35 460 17 53 I, 15 66 

18 54 64 1,35 515 18 57 I, 16 76 

TABELA B- TABELA DOS MELHORES RESULTADOS OBTIDOS COM CARVÃO PRE-LAVADO DA MINA SIDEROPOLIS 
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3. 3. 3 - TABELA C 

I BANCADA I BANCADA COM DEPRESSOR I PILOTO i 
jE\5AJO :\2 4j, COM :.use I ｅｾｓａｉｏ＠ NQ 54, COM ｾＺｬｧ｣＠ e 20Cg/t OE FeCI3 Ａ｣Ｚｾｓａｉｏ＠ OlA ＲｾＮＱＱＮｓｊ＠ ＭＬｬ｜ＭｾＨＺＱＷＰ＠ 45, (:(;:•. ｾＭｾＡＺＺＮ＠ ｜ＺＮＭＺﾷｾ＠ ＭＭｾ＠
f ａｌｉｾｩｅＺＬＧｔＮｾￇＩ［ｏ＠ "'' 10 ctn:a AllfJ,ENiAÇÃO :J ' 1 C ln-a Ｍｾ＠ c-. J1 "''''" '-'"' ﾷｾ＠ .. ＮＩＺ｟ＮＮＢＭ［ｾｾＮＭ ｾ＠ .,._ ·':L;..,_:"-'- • 
. 4p 4" . ., "% . - I"' VI"R'T"•"'. E Rr' o·uL"'' ｣ﾷﾷｾ＠ ......... ＭｾＭ ' 

3,84% emxofr-e 3,89% er.xÔfre Al n:ENTAÇÀ:) Ｉ［ｾＮ［＠ ｾＺＮＺ［ｾＬ＠ .... 

I cJ•;zA 
I (%) 

I I' 

I 15 

16 

I 17 

18 

! 

ｾＡａｓｓａ＠ I ｾｅｾｕ＿ｅｒａￇｾｏ＠ ｾＡａ＠ Til ｅｎｘｾｆ［＼ｅ＠ TEMPO 
(%) P.l A ｃａｒｓｏｾ［ｏｓａｴＯＬｊ＠ (%) (•) 

3 I IJ 2, :s 3J 

21 I 34 2, 54 90 

28 40 2,70 124 16 

33 47 2,80 138 17 

37 52 I 2,97 182 IS 

' 

t.V.$5,\ 

(%) 

I 

I 
14 

25 

RECUPERAÇÃO MATÍI ENXOFRE I TEMPO 
R I A CAr.BCNOSA/?') (%) (s) 

lO 

I 
1,87 

I 
46 

22 2,01 92 

30 2, 15 I 134 

C I SZA 
(%) 

115,4 
16,7 

TABELA C - TABELA DOS MELHORES RESULTADOS OBTIDOS COM ｆｉｾｏｓ＠ NATURAIS DA MINA S IDEROPCLIS. 

1'1:'\:::: J1 I" .. U..-tt\ ·'<"'-' ,., ..... .,:;. ·• - ｾ＠ .. :. ｾﾷﾷＭｳﾷ＠ 1"E'"' ,..- .... !"' 7 " •. ｾ＠ .... Ｌﾷｾ＠ ｅ｜ＢｾＭＭ .. 

(%) i R!A C;23J\êS!.(;I), (%J 

I Ç,C I 1, 8 I I ,75 

46,: íO,J '· 93 
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3.4.2. Tubcla D 

B A N C A D A 

ENSAIO Nº 32 , COM MIBC - ALIMENTAÇÃO f 40,3% Cin::u 

CINZA( %) ｍａｓｓａＨ ｾ Ｉ＠ RECUPERAÇÃO MATÍ ENXÓFPE (%) 
o 

10 
ｉ ｾ＠ I A ｃａｉｾｂｏｎｏｓａＨ Ｅ Ｉ＠ ' _ o TEMPO ( s) 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

40 59 146 

44 63 NÃO 168 

47 68 186 

50 71 ａｎａｌｉｓａｾ ｏ＠ 210 

53 74 240 

56 77 300 

57 80 36o 

-

Tabela D- Tub cla dos me lhores resultados obtidos r"m 
finos natura is da mina A. 
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