
AGLOMERAÇÃO SELETIVA DE FINOS DE CARVÃO DE SANTA CATARINA 

ESTUDOS PRELIMINARES. 

Lauro Santos Norbert Costa* 

RESUMO 

Todo o estudo foi realizado em amostras de carvao ｰｲ￩Ｍｬ｡ｶｾ＠

do (CPL) e finos naturais, provenientes dos Lavadores da Companhia 

Carbonifera Próspera S.A. 

Entre os principais parâmetros influentes no processo de 

aglomeração seletiva, foram estudados: granulometria; ､ｩｦ･ｲ･ｮｴ･ｳｾ＠

pos e concentrações de Óleo; grau de agitação; tempo de condiciona 

mento; pH. 

Os resultados obtidos mostraram ser possivel produzir, me

diante a cominuição do carvão pré-lavado a 0,044 mm, um produtooom 

13% cinzas e recuperação de 60%, a partir de uma alimentação de 

30% de cinzas. Para os finos naturais, com granulometria menor que 

0,147 mm, é possivel chegar-se a um produto com 14% de cinzas com 

uma recuperaçao de 50%, a partir de uma alimentação de 51% de cin-

zas. 

* Eng9 Metalurgista da Divisão de Tecnologia do Carvão, do Centro 

de Tecnologia Mineral - CETEM. 
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Selective agglomeration ｾ＠ coal fines ｾ＠ Santa Catarina 

Preliminary studies 

ABSTRACT 

The study was carried out with samples of washed coal and 

natural fines from Lavadores da Companhia Próspera S.A., 

Catarina, Brazil. 

Santa 

Arnong the main parameters influencing the selective ｡ｧｧｬｾ＠

meration process the following were studied: size distribution , 

type and concentration of oil, degree 6f agitation, conditioning 

time, pH. 

The tests with washed coal ground to minus 0.044 mm gave 

a product with 13 % ash content and 60 % mass recovery from a feed 

with 30% ash content. For the natural fines with a size distribu

tion less than 0,147 mm, it is possible to obtain a product with 

14% ash content and a mass recovery of 50% from a feed with 51 % 

ash content. 
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I • INTRODUÇÃO 

A quase total idade do carvao minerado atual 

mente ･ｳｴｾ＠ sujeito a algum beneficiamento a Úmido antes de ser 

utilizado industrialmente devido aos seus altos teores de cinza 

e/ou enxofre. Os ｭｾｴｯ､ｯｳ＠ usua1s de 

çao, Jlgagem, meio denso, mesagem e 

beneficiamento ( ｣ｬ｡ｳｳｩｦｩ｣ｾ＠

flotação), produzem grandes 

quantidades de rejeitos aquosos contendo uma ｣ｯｮｳｩ､･ｲｾｶ･ｬ＠ pro 

porção de finos de carvão. Esses rejeitos representam não so 

um desperdÍcio de ｭ｡ｴｾｲｩ｡＠ carbonosa, como ｴ｡ｭ｢ｾｭＬｴ･ｮ､･ｭ＠ a ｡ｾ＠

mentar cada vez mais os problemas ambientais ｪｾ＠ existentes. 

Uma alternativa para o tratamento desses fi 

nos de carvao e o processo aglomeração seletiva que explora as 

caracterÍsticas b i ､ｲｯｦｾ｢＠ i c as e o I eof Í I i c as do carvao. Ta is ｣ｾ＠

racterÍsticas,as impurezas a ele associadas nao as possuem. 

Ao submeter-se uma polpa de finos de carvão, juntamente com um 

ｾｬ･ｯＬ＠ a uma agitação, as partÍculas ｨｩ､ｲｯｦｾ｢ｩ｣｡ｳ＠ tendem a ｳ･ｧｲｾ＠

gar para junto do ｾｬ･ｯ＠ disperso na polpa e formam aglomerados.A 

ｴｲ｡ｶｾｳ＠ dos choques, o ｾｬ･ｯ＠ forma pontes I Íquidas entre as partl 

culas de carvão que se chocaram, atingindo um max1mo no estado 

cap i I ar onde as forças cap i I ares propore i onam aos agi omerados , o 

, . d . ｾ＠ . f . . d d (I ' 2 ) max1mo e res1stenc1a e es er1c1 a e • 

2. FATORES INFLUENTES NO PROCESSO 

O processo aglomeração seletiva, juntamente 

com aglomeração ･ｳｦｾｲｩ｣｡＠ e aglomeração por ｾｬ･ｯＬ＠ baseiam-se no 

mesmo princÍpio, diferindo, principalmente, na maneira de ｳ･ｰｾ＠

raçao das fases e da obtenção dos produtos. 

Dos muitos fatores afetantes na eficiência do 

processo foram identificadas como de ｩｭｰｯｲｴｾｮ｣ｩ｡Ｚ＠

a). Granulometria: 
(3) 

Capes et ai recomendam utilizar uma alime.!! 

tação a ma1s fina posslvel. Isto porque as forças cap i I ares são 

em geral muito fracas para manter partlculas grandes, levando a 

formação de aglomerados fracos, que não resistem a turbulência 
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e ao p e nei ramento . 

b). Difere nt e s ｔｩｰｯｳｾ＠ ｃｯｮ｣ ･ ｮ ｴｲ｡ｾ･ｳ＠ de Óleo: 

Puddington e Sparks (Z)afirmam qu e o ｾ ｬ ･ ｯ＠ par a 

formar agregados ini cia is deve ter baixa v i ｳ ﾷｾ ｯｳ＠ i da de e ser i ne.!:. 

te (poucos grupos funcionais) para otimizar a ｳ･ｰ｡ｲ｡ｾｯ＠ da cin 

za. Quanto a sua ｣ｯｮ｣･ｮｴｲ｡ｾｯＬ＠ a medida que [, aumentada, os agl.2_ 

mera dos passam de fI ocos ｮｾｯ＠ conso I i dados à e sfe ras cada vez 

maiores e mais densas at[, chegare m a p e qu e no s blocos pastosos 

em que os ｳｾｬ＠ idos ･ ｳｴｾｯ＠ dispersos no ｾｬ ･ ｯＮ＠ ｃｯｮ｣･ｮｴｲ｡ｾ･ｳ＠ entre 

5% e 25% de ｾｬ･ｯ＠ e m ｲ･ｬ｡ｾｯ＠ ao peso de ｣｡ｲｶｾｯ Ｌ＠ segundo varias 

trabalhos de Capes e Nicol, parecem ser as melhores. 

C P dd · s k ( 3 I 41 5) apes, u 1 ngton e ar a r sugerem o us o 

de dois ｾｬ･ｯｳＮ＠ O primeiro, mais leve, seria usado no proc e sso 

em sua primeira fase, em que ser iam obtidos os aglomerados. ｊ ｾ＠

o ｾｬ･ｯ＠ mais pes a do seria us ado em um disco d e p e lotiz ação ou na 

propria polpa, para aumentar a resistência mecâni c a dos ｡ｧ ｬｯｭｾ＠

rados. A util izaçao de ｾ ｬ ･ｯ＠ pesado na prime1ra fase , ｡｣｡ｲｲ ･ ｴｾ＠

ria em um maior teor de cinzas nos ag l omerados poi s s e us grupos 

funcionais tornam o s c onstituintes das cinzas ｨ￭､ｲｯｦｾ｢￭｣ｯｳＮ＠

c) ａｧ￭ｴ｡ｾｯＺ＠

Swanson e Nícol(l,
6

)obs e rva ram que a lt as ve l.2. 

c idades d e ｡ ｧ ￭ｴ ｡ ｾｯＬ＠ pela turbu l ê ncia gerada, ajudam a ｦｯｲｭ ｡ ｾｯ＠

dos aglome rados, por influírem no sentido de maíorfreq uêncíade 

col ￭ｳｾ ･ ｳ＠ e ntre partrculas ｨｩ､ｲﾷｯｦｾ｢￭ ｣｡ ｳ＠ cobertas por ｾｬ ･ ｯＮ＠ Oco!: 

re por[,m, qu e a partir d e d e t e rminado grau d e turbulência, cau 

sam um decr[,scimo nas ｲ･ ｣ ｵｰ･ｲ ｡ ｾ ･ｳ Ｎ＠

S . . . c p dd . ( 7) b 1 r 1 ann 1, apes e u 1 ngton sugerem su ｭｾ＠

te r- se a polpa a uma ｡ｧ￭ｴ｡ｾｯ＠ relativamente suave de modo a pe.!:. 

mítír um rntímo contato e ntr e a supe rffcí e do ｣｡ｲｶｾｯ＠ e a fase 

oleosa. O tamanho dos aglomerados, tende a diminuir co m a tur 

bulêncía e xcessiva. 

Sarkar et ai(S)recome ndam a utíl izaçao de um a 

cé lu la normal de ｦｬｯｴ｡ｾｯＬ＠ sem ｡ ･ｲ ｡ ｾ ｯＬ＠ com d e fl c tore s e ve l ocí 

dades bai x as. A ｲｯｴ｡  ｾｯ＠ e inve rsament e proporcional ao tam a nho 

126 



dos aglomerados obtidos. 

d). Te mpo de Condicionamento: 

De acordo com Swanson, Nico! eBensley(S) quan 

do se usa Óleos leves, o tempo de condicionamento nece ssário ｰｾ＠

ra que 1n1c1e a formação do aglomerado ｾ＠ bem inferior("reversion 

tim e "). Segundo os mesmos autores, a utilização d e ｵｭ｡ｰｲｾＭ･ｭｵｬ＠

sificação do Óleo, acarreta e m um me nor tempo de ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｯｮ｡ｭ･ｾ＠

to devido a melhor distribui ção do Óleo na polpa. 

Puddington e Sparks(Z)verificaram que a medi 

da e m que o Óleo coletor vai absorvendo crescentes quantidades 

de ca rvao, com o crescente tempo de condicionamento,o Óleo se 

torna a inda ma1s seletivo, ou seja, as partÍculas menos r1cas 

e m carbo no, cedem seus luga r es às mais ricas. Os mesmos autores 

sugerem a aglomeração em doi s estágios pois verificaram uma me 

lhor recuperação. 

e) . .Iili: 
Si r i ann i e Pudd i ngton( 7 ) observara m que o 

d e depressores para a pirita e a e l evação do pH da polpa 

valores e ntre 9,0 e I 1,5, proporcionam melhores r esu ltados. 

uso 

para 

Sarkar et a i(S) recomendam efetuar a moagem e 

condicionamento em meio ai ca l ino, e m uma un1ca etapa para car 

vão bruto de alta cinza, com o que crêem obter um contato ma1s 

Íntimo e rápido dos reagent es com o carvão. 

3. METODOLOGIA, MATERIAIS E APARELHAGEM 

Os estudos pre I i minares desenvo I v i dos em I abo 

ratÓrio consta ram de duas fases: 

(Q). Est udo com CPL cominuido a - 0,044 mm. 

ZQ). Estudo com finos naturais classificados a- O, 147 mm. 

Na prim e ira fase, o objetivo principal foi o 

de essimi lar e desenvolve r o processo, mesmo sabendo-se que a 

metodo logia de cominuiçao do CPL, não fosse a correta. Para ｴ｡ｾ＠

to, pesquisou-se, ｡ｬｾｭ＠ do processo aglomeração seletiva, outros 

processos s imilares (aglomeração ･ｳｦｾ ｲｩ｣｡＠ e agl o me r a ç ão por 2 

127 



leo) e, paralelamente, executou-se quatro séries de testes em 

ｬ｡｢ｯｲ｡ｴｾｲｩｯ＠ para avaliar os parâmetros influentes no processo. O 

｣｡ｲｶｾｯ＠ CPL da mina 4, com teor de cinzas em torno de 30% foi ｣ｾ＠

minuido a ｾｭ￭､ｯ＠ em moinho de barras a - 0,044 mm (-325 M). 

Iª série: pesquisa do ｾｬ･ｯＬ＠ agitação com 10 minutos de tempo de 

condicionamento e pH 9. 

2ª serie: pesquisa da ｣ｯｮ｣･ｮｴｲ｡ｾｯ＠ de varsol em células come sem 

defletores, 10 minutos de condicionamento a 1200 rpm e 

pH 9. 

3ª serie: pesquisa do tempo de condicioname nto com ｣ｯｮ｣･ｮｴｲ｡ｾｯ＠

de 13,3% de varsol a 1800 rpm. 

4ª serie: pesquisa em duplo est ágio. 

A separação dos aglomerados obtidos foi reali 

zada em peneira de 0,074 mm (200 M) com um tempo indeterminado 

de peneiramento, até obt e r-se uma água I Ímpida passante na penei 

r a. 

Na segunda fas e utilizou-se finos naturais da 

mina A (Sangão) classificado a- O, 147 mm (100 M). A escolha 

desta granulometria deve u-se ao fato de qu e fraçÕes mais ｦｩｮ｡ｳｾ＠

presentam muito pouca massa e m relação a ai imentação do Lavador. 

O teor de cinzas a na I i sado foi da orde m de 51, 3%. Rea I i zou - se 

ｴｲｾｳ＠ séries de testes em ｬ｡｢ｯｲ｡ｴｾｲｩｯＮ＠

Iª série: pesquisa da concentração de varsol com 10 minutos de 

condicionamento. 

2ª série: pesquisa de concentração de varsol e tempo de ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｾ＠

namento em células com defletores variando o t e mpo ｣ｯｾ＠

dicionamento e concentração do ｾｬ･ｯＬ＠ pH natural e 1500 

rpm. 

3ª série: pesquisa de uma mistura de varsol com ｾｬ･ｯｰ･ｳ｡､ｯＨｂｐｆＱ＠

variando o tempo de condicionamento, pH natural e 1500 

rpm. 

A separaçao dos aglomerados obtidos foi rea li 

zada em pene i r a de O, 147 mm (I 00 M) com Um tempo indeterminado 

de pene iramento, exceto na 2ª serie onde utilizou-s e I minuto. 
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Os equipamentos utilizados para a ｾ･｡ｬ＠ izaçao 

dos testes foram os seguintes: 

- ｣ｾｬｵｬ｡＠ de ｦｬｯｴ｡ｾｯ＠ Denver "sub A" com tanque de 5 I itros. 

-medidor de pH- Beckman tipo Expand-Mate. 

- agitador ｭ･｣ｾｮｩ｣ｯ＠ Cole-Parmer para ｰｲｾＭ･ｭｵｬｳｩｦｩ｣｡ｲ＠ o Óleo. 

-moinho de barra Gal I igher de laboratÓrio, com 30% do volume de 

barras e polpa contendo 33% de sÓI ido. 

peneira de aber t ura de 0,074 mm (200 M) na primeira fase, e de 

0,147 mm (100M) na segunda fase, para a ｳ･ｰ｡ｲ｡ｾｯ＠ dos ｡ｧｬｯｭ･ｾ＠

r a dos formados. 

4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Na prime ira fase trabalhou-se com o carvao pr!:, 

lavado cominuÍdo a- 0,044 mm(325 M). A Iª série de testes,apr!:, 

sentou os resultados do quadro I e que ･ｳｴｾｯ＠ dispostos no gráfl 

CD I. Nestes observa-se me I hor se I et i v i da de do Ó I e o varso I em r!:. 

ｬ｡ｾｯ＠ ao querosene para ｣ｯｮ｣･ｮｴｲ｡ｾ･ｳ＠ similares. Alguns testes 

ｮｾｯ＠ incluídos no quadro, executados com benzol e Óleo diesel, 2_ 

presentaram resultados sofrÍveis. Uma ｲｯｴ｡ｾｯ＠ em torno de 1500 

rpm parece ser satisfatÓria. Na 2ª ｳｾｲｩ･＠ de testes os result2_ 

dos obtidos ･ｳｴｾｯ＠ no quadro 2 e gráfico 2. Constata-se u_ma maior 

recuperaçao em peso nos concentrados a medida que aumenta a ｣ｯｾ＠

｣･ｮｴｲ｡ｾｯ＠ de Óleo, mantendo-se praticamente o teor de c1nzas 

constante. A util ｩｺ｡ｾｯ＠ de célula sem defletores proporcionam 

maiores recuperaçoes da matéria car·bonosa para mesmas concentr2_ 

- de Óleo. Para 3ª 
, . 

de t e stes resultados ･ｳｴｾｯ＠çoes a ser1e os 2. 

presentados no quadro 3 e gráfico 3. Com o tempo crescente de 

condicionamento aumenta a seletividade do ｾｬ･ｯＮ＠ ｐｯｲｾｭ＠ essa difé 

rença e o I igeiro aumento na recuperaçao em peso nao justificam 

elevar o tempo de condicionamento acima de 10 minutos. Os resul_ 

tados da 4ª ｳｾｲｩ･＠ de testes ･ｳ ｴ ｾｯ＠ no quadro 4. Apesar do I imita 

do nÚmero de testes, possibilitou concluir-se que a ut i I ｩｺ｡ｾｯ＠

do duplo estágio acusa melhores resultados, quando comparado com 

um un1co ･ｳｴｾｧｩｯＮ＠
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Na segunda fase uti I izou-se finos naturais 

classificados a- O, 147 mm (100M). A Iª série de testes, ｡ｰｲｾ＠

sentou os resultados constantes do quadro 5 e gráfico 4. Os tes 

tes realizados com pH natural proporcionaram uma maior ｲ･｣ｵｰ･ｲｾ＠

çao da matéria carbonosa, para teores de cinzas similares ｮｯｳ｣ｯｾ＠

centrados. Na 2ª série de testes os resultados obtidos estão no 

quadro 6. Apesar de ter-se conseguido elevadas recuperaçÕes da 

matéria carbonosa, os teores de cinzas dos concentrados foram 

também elevados. devido ao tempo insuficiente de peneiramento (I 

minuto). Para a 3ª série de testes os resultados encontrados ･ｾ＠

tão no quadro 7. Obsrva-se que a mistura de Óleo leve ( varsol) 

com Óleo pesado (BPF) parece proporcionar uma maior recuperação 

da matéria carbonosa. No entanto, os teores de cinzas nos ｣ｯｾ＠

centrados obtidos são maiores que os conseguidos com adição s2 

mente de Óleo leve. (ver quadro 5). 

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS E CONCLUSGES 

Este processo não objetiva competir com ｯｾ＠

tros processos de concentração de finos (ex. flotação por ･ｳｰｾ＠

ma), mas sim ser utilizado como um processo coadjuvante, ｴｲ｡ｴ｡ｾ＠

do parcelas representativas do carvão, cujo beneficiamento por 

processos mais conhecidos tem-se revelado insatisfatÓrios. As 

principais vantagens oferecidas por esse processo são: I) ｭ｡ｮｾ＠

seia eficientemente partÍculas extremamente finas; 2) produz um 

concentrado com pouca umidade, facilitando as ｯｰ･ｲ｡ｾ･ｳ＠ de ､･ｳｾ＠

gue e sacagem; 3) o Óleo adicionado em grande parte fica no ｣ｯｾ＠

centrado, aumentando com isso, seu poder calorÍfico. 

Com o presente estudo preliminar pode-se ･ｨｾ＠

gar as seguintes ｣ｯｮ｣ｬｵｳｾ･ｳＺ＠

- a recuperação da matéria carbonosa varia, até certo I imite, no 

mesmo sentido da concentração de Óleo. 

- a menor velocidade de rotação obtida nas células de flotação , 

em relação a agitadores de alta velocidade, é compensada pela 

sua melhor ｨｩ､ｲｯ､ｩｮｾｭｩ｣｡Ｎ＠
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-a util ｩｺ｡ｾｯ＠ de somente Óleos leves, proporcionam uma melhor 

s e l et ividade em ｲ･ｬ｡ｾｯ＠ à ｲ･｣ｵｰ･ｲ｡ｾｯ＠ da matéria carbonosa. 

- o tempo de condicionamento adequado para os testes realizados 

foi na faixa de 10 - 12 minutos. 

-a util ｩｺ｡ｾｯ＠ de pH natural nos testes realizados com os finos 

naturais, fez com que obteve sse uma maior recuperaçao da ｭ｡ｴｾ＠

ria carbonosa. 
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LEGENDA DOS QUADROS 

Quadro I • Resu I ta dos da Iª ser i e de testes usando querosene e va.r. 

sol em diferentes ｣ｯｮ｣･ｮｴｲ｡ｾ･ｳ＠ e agitação. pH 9. ca.r. 

vao CPL. 

Quadro 2. Resultados da 2ª série de testes usando diferentes ｣ｯｾ＠

｣･ｮｴｲ｡ｾ･ｳ＠ de varsol em célula de flotação com e sem 

defletores. pH 9. 1200 rpm. carvão CPL. 

Quadro 3. Resultados da 3ª série de testes usando 13,3% de varsol 

ｾ＠ variando o tempo de condicionametno. Célula de ｦｬｯｴｾ＠

ção com defletores. pH 9. 1800 rpm. carvão CPL. 

Quadro 4. Resultados da 4ª 
, . 

ser1e de testes utilizando duplo esti 

gio com tempo de condicionamento de 10 minutos. carvão 

CPL. No I!! estágio usando 13,3% e 14,7% de varsol. ｃｾ＠

lula de flotação com defletores. pH 9. No 2!! estágio 

célula de flotação sem defletores. pH 9.e natural. 800 

rpm. 

Quadro 5. Resultados da ｉｾ＠ série de testes usando diferentes ｣ｯｾ＠

｣･ｮｴｲ｡ｾ･ｳ＠ de varsol. Célula de flotação sem deflet2 

res. 10 minutos de tempo de condicionamento. pH 9 e 

natural. 800 rpm. carvao finos naturais. 

Quadro 6. Resultados da 2ª série de testes variando a ｣ｯｮ｣･ｮｴｲｾ＠

ção de ｾｬ･ｯ＠ e tempo de condicionamento. Célula de fiQ 

tação com defletores. pH natural, 1500 rpm. carvão fi 

nos naturais. 

Quadro 7. Resultados da 3ª série de testes variando a ｣ｯｮ｣･ｮｴｲｾ＠

ção da mistura oleosa e tempo de condicionamento. Cél.!:!. 

la de flotação sem defletores. pH natural. 1500 rpm. 

carvão finos naturais. 

OBS: Em todos resultados, na recuperaçao em peso dos concentra

dos, não foi descontado o peso do ｾｬ･ｯ＠ adicionado. 
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QUADRO I: 

ÓLEO ÓLEO/CARVÃO RECUPERAÇÃO CINZAS AGITAÇÃO RECUPERAÇÃID DA MATtRif 
PESO (%) PESO (%) ( %) RPM CARBONOSA (%) ** 

Querosene li ,8 60,0 18,8 2100 69,6 

Varsol li 17 59,0 14,7 2100 71 19 

Varsol li 17 61 ,o 16,0 1500 73,2 
I Varsol 8,8 28,5 li ,9 1300 35,9 

Varsol 5,3 20 I I 12,3 1800 25,2 

Varsol 8,0 25,4 li 17 1800 32,0 

Querosene 5,0 8,0 12,7 1800 9,9 

Querosene * 17,8 84,0 25,7 5500 89,2 

Querosene -:l- 20,0 93,0 26,0 5500 98,3 

:l- Agitador FISATOM, granulometria - O, 147 mm (- 100 malhas) e pH natural 

:Hf Calculada 



QUADRO 2: 

I 
VARSOL/CARVÃO RECUPERAÇÃO RECUPERAÇÃO DA MA DEFLETORES CINZAS 

PESO ( %) PESO (%) (%) TÉRIA CARBONOSA 
( % ) * 

I ,5 SEM li ,6 10,9 14,8 

2,9 SEM 17,7 li ,O 22,5 

4,4 SEM 19,5 li 12 24,7 

5,9 SEM 23,9 li I I 30,4 

7,4 SEM 28,5 11 16 36,0 

8,8 SEM 33,9 I I I 5 42,0 

8,8 COM 30,3 I I ,3 38,4 

9,7 COM 37,8 11 18 47,6 

10,3 SEM 43,3 12,0 54,4 

10,6 COM 43,0 li 19 54, I 

11,5 COM 43,5 11 17 54,9 

11 18 SEM 46,2 12,0 58,1 

12,3 COM 49,0 12,2 61; 5 

13,3 SEM 44,8 11 16 56.6 

13,3 COM 50,3 13,0 6275 
14,7 COM 60,7 13,4 7 5, I 

16,2 COM 59,6 I 2, 7 7 4, 3 

17,7 COM 58,3 12,7 7 z. 7 

19, I COM 58,3 12,9 72,5 

ｾ Ｍ CA.LCULADA 
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QUADRO 3: 

TEMPO DE ｃｏｎｄｉｃｉｏｎｾ＠

MENTO (MINUTOS) 

lO 

14 

16 

18 

20 

oé CALCULADA 

. -

ｾｾＮＮＬ Ｌ＠

RECUPERAÇÃO CINZAS RECUPERAÇÃO DA MAT$ 

PESO (%) (%) RIA CARBONOSA (%) ｾ＠

50,3 13,0 62,5 

52,8 12, I 66,3 

52,9 12,3 66,3 I 

54,0 12,8 67,3 

53,3 12,5 66,6 

- . 
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QUADRO 4: 

j2 E s T Á G I o 22 E s T Á G I o 

VARSOL/CARVÃO RECUPERAÇÃO C I N Z A S VARSOL/REJEITO RECUPERAÇÃO CINZAS 
PESO 0%) PESO (%) CONC. REJEITO PESO ( %) PESO (%) (%) 

13,3 52,8 12, I 46,9 9,9 10,5 19,9 

13,3 52,8 12, I 46,9 12,9 * 14,2 12,7 

14,7 6017 13,4 53,4 12,9 14,3 14, I 

R E S U L T A D O COMPOSTO 

VARSOL/CARVÃO PESO RECUPERAÇÃO PESO CINZAS RECUPERAÇÃO DA MATÉRIA 

(%) (%) ( %) CARBONOSA (%) *•;*-

15,6 63,3 13,4 76,7 

17,0 67,0 12,2 82,2 

17,3 75,0 13,5 91,6 

* pH NATURAL 

i** CALCULADA 

L______ -- - - -- ---- - ------ - -- • --- ---



QUADRO 5: 

VARSOL /C ARVÃO RECUPERAÇÃO CINZAS RECUPERAÇÃO DA ｍｾ＠

PESO (%) pH PESO (%) (%) TtRIA CARBONOSA 
( %) " 

7,0 nat ura l 26,0 8,4 48,9 

7,0 9,0 33,0 9,4 61,4 

8,7 natural 37,0 9,6 68,7 

8,7 9,0 36,0 10,0 66,5 

10,5 natural 49,3 14,3 86 ,8 

10,5 9,0 41 ,o 13, I 73,2 

12,3 natura I 50,2 16,4 86,2 
! 

13,9 natural 41,8 li, 9 75,6 

14,9 natural 45,0 I 3, 3 80, I 

14,9 9,0 41,4 14,7 83,0 

16,9 9,0 48,6 15,9 83,9 
I 

I 8, 9 9,0 48, I 14,8 84,2 

·:- CALCULADA 

L_ 
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QUADRO 6: 

VARSOL / CARVÃO,TEMPO DE CONDICIONAMENTOjRECUPERAÇÃO 

PESO(%) (MINUTOS) I PESO( %) 

10,0 9,0 60,7 

10,5 12,0 58,5 

li ,o 14,0 68, 3 

li ,o 9,0 50, 8 

"' 5 
12,0 62,3 

12,0 14,0 60,8 

12,5 12,0 68,5 

13,0 9,0 65,9 

ｯｾ＠ CALCULADA 

CI NZAS RECUPERAÇÃO DA MATÉRIA 

(%) CARBONOSA (%) 7í-

27,6 90,2 I 
28 ,5 

I 
85,9 

35, 0 91,2 

20, 8 82,6 

35, 6 82,4 

29,7 87,8 

38, I 87 I I 

33,0 

I 
90, I I 
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QUADRO 7: 

MISTURA OLEOSA/ TEMPO DE CONDICIONAMENTO RECUPERAÇÃO CINZAS RECUPERAÇÃO DA MATtRIA 

CARVÃO PESO (%) ( MINUTOS) PESO (%) (%) CARBONOSA (%) H 
-;ç 

10,5 12 56,4 20,2 92,4 

li ,o 14 59,6 27,8 88 ,3 

li ,o 9 55, I 19, I 91,5 

li, 5 12 53,4 21,8 85,7 

12,0 9 58,7 25,2 90, 0 

12, 5 12 53,9 19,9 88 ,6 

,,- MISTURA OLEOSA PRt-EMULSIFICADA: 60% PESO VARSOL - 40% PESO BPF 

iH;- CALCULADA 

ﾷ ＭＭＭﾷﾷ ﾷ ﾷＭ ﾷﾷＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
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Recuperação Peso (0/ol 

ｇｲｾｦｩ｣ｯ＠ I- Curva de seletividade do querosene e varsol poro CPL cominuido 

a- 0,044 mm 

o 

o 

o 

2 4 6 

2- Recuperação do meteria 
cominuido o -01044 mm 

B 

• 

o. 
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lO 

Óleo/Carvão 

12 
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• 

o 

o sem deflelores 

• com defl etores 

14 16 IB 

carbonoso em função do concentração de varsol para 
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Tempo de condicionamento (minutos) 

GrÓfico 3 • RecuperaFão da moterio carbonoso em função do tempo de condiciona
mento e com 13,3 °/0 vorsol/carvõo pala C PL cominuido a -0,044 mm 
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Gráfico 4- Recuperação do meteria carbonoso em função da cohcentroção de vorsol 
com pH natural e pH 9· paro HN03 naturais classificados a- O, 147mm 
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