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ESTUDO DE BENEFICIAMENTO DE FINOS DE CARVÂO DE SANTA CATARINA 

RESUMO 

ANTONIO WALTER SANTIN 1 

CLOVIS HENRIQUE DE ALMEIDA 1 

Finos de carvão (-28 mesh) resultam da lavra e preparação de 
carvão grosso no beneficiamento . Os métodos de lavra e de 
preparação mecãnicas atuais, geram uma quantidade de finos mais 
significativa do que no passado, quando era mais económico des 
cartá-los do que recuperar o carvão presente. Além dos benefi 
cios económicos com a implantação do beneficiamento desta fra= 
ção, minimiza-se o impacto sobre o meio ambinete, diminuindo -
se a quantidade de rejeito a ser disposto. 

Com estes objetivos efetuou-se um estudo de processo para ava
liação e melhoria de um circuito existente de beneficiamentode 
finos de carvão metalúrgico da camada Barro Branco de Santa Ca 
tarina. 

Foram analisados a aplicação de processos de flotação e gravi
métricos, através de testes e amostragens no campo, ensaios em 
laboratório e de simulações em computador. 

Propôs-se modificações que incluem a utilização dos dois pro -
cessos, separadamente em alguma parte do circuito e complemen
tarmente em outras. 

1 Engenheiro; Paulo Abib Engenharia S.A. 
Rua Capitão Francisco Teixeira Nogueira, 154 
05038 - Âgua Branca, SP 
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1. INTRODUçKO 

Este trabalho contempla o estudo de um circuito existente, para ｢ｾ＠

nefici.amento de finos de carvão da camada Barro Branco, Mina Espe

rança, da Carbonifera Metropolitana em Santa Catarina. 

O objetivo do estudo foi propor modificações, para maximizar a ｰｲｾ＠

dução de carvão metalúrgico (-28 x 100 m€sh}, com 11% de Cinzas 

(Cz) e 1,5% de Enxofre (S) e a recuperação de carvão energético 

(-28 mesh x O mm) com 42% de Cz e 1,9% de S, que atualmente não é 

aproveitado. No caso do carvão meealúrgico, as modificações visam 

também, maximizar a recuperação de matéria Útil mesmo se neces

sário um relaxamento nas especificações. 

O trabalho desenvolvido abrangeu atividades de coleta de dados no 

campo, disponiveis, ou a partir de amostragens; o tratamento e a 

análise destes dados; o diagnóstico de fontes de perqa de carvão e 

ineficiências; testes de bancada; a simulação dos processos gravi

métricos e de flotação; e finalmente as sugestões para melhoria do 

atual circuito. 

2. FLUXOGRAMA ATUAL (vide figura 1) 

O circuito estudado consiste de uma combinação de processo de flo

tação seguido de gravimetria em mesa vibratória. 

A flotação, a partir de teores de 48,5% de Cz e 2,7% de S na ali

mentação, gera um concentrado com 18,5% de Cz e 3 - 3,5% de s. A 

mesagem encarrega-se da apuração final. Antes da flotação é efetua 

do uma deslamagem parcial através de ciclonagem. 

Os concentrados da flotação e da mesagem são desaguados em penei-

ras vibratórias com malha de 100 mesh. O material passante está 

sendo estocado para futuro aproveitamento, pois a coqueria que uti 

liza o produto dispensa a fração -100 mesh que seria arrastada pe-
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los gases e descartada na atmosfera. O concentrado da flotação é 

desaguado para ser transportado por caminhões até a instalação de 

mesagem. 

3. ANALISE DO PROCESSO ATUAL 

3 .1. Flotação 

Calculou-se a eficiência do processo, a partir da recuperação teó

rica por gravimetria e o obtido na flotação, para um mesmo teor de 

cinzas no concentrado: 

Fração Teor Cz . Recuperações Efic. Condições Teóricas 
Concent. 

teor. flot. N.G. dp s 

+28 14,2 50 43 86 12 1,56 1,82 

- 28+100 18,5 59,5 53,6 90 6,5 1,85 1,9 

-100+200 21, 1. 55 49 89 6,5 2,09 1,79 

+200Acum. 17,8 57 50 88 8 1,78 1,84 

Para a fração +200 mesh acumulado o teor do concentrado de flota-

ção é de 17,8%. A curva de lavabilidade (vide figura 2) indica que 

teoricamente, em processo gravimétrico, um concentrado com o mesmo 

teor seria obtido, separando-se a uma densidade de 1,78, com uma 

recuperação de 57%. Sendo a recuperação na flotação de 50%, a efi-

ciência é de 88% (= 50/57). 

Esta eficiência pode ser atingida em processo gravimétrico, admi-

tindo-se uma imperfeição de corte de 0,25, que é um valor conserva 

dor. A quantidade de material "near gravity", cerca de 8%, indic a 

que a gravimetria em meio aquoso seria suficiente empregando-· se 

equipamento seletivo, tipo mesa. 

3.1.1. Influência das lamas na flotação 

Para analisar o efeito da presença de lamas sobre a recuperação de 

carvão metalúrgico (fração + 100 mesh), foram realizados no campo, 
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testes "batch" de flotação com duas amostras de composição variada 

quanto à porcentagem de lamas (- 200 mesh). A primeira amostra foi 

a alimentação da flotação tal qual,a segunda compunha-se somente 

da fração + 200 mesh daquela. 

Os resultados dos testes para obtenção de um concentrado com 18,5% 

de cinzas foram os seguintes: 

tempo de coleta [seg) 

dosagem de reagentes (g/t) (1) 

recuperação em massa (%) 

Alim.da Flot. 
tal qual 

60 

1080 

45 

Alim.da Flot. 
+ 200 mesh 

100 

950 

65 

(1) 4 partes de óleo de diesel para 1 de óleo de pinho 

Verifica-se que a presença de lamas, embora aumente o consumo ･ｳｰｾ＠

cifico de reagentes, diminui relativamente muito mais' o tempo de 

flotação. 

Quanto à recuperação da fração metalúrgica + 100 mesh a presença 

de lamas é indiferente, conforme mostra a marcha de cálculo: 

Dados: 

Rec. global ｮｾ＠ flotação (%) 

Retido em 100 ｾｮ｡＠ alim. (%) 

Retido em lOO"f no flot. (%) 

Vazão da alimentação (t/h) 

Cálculos de Vazões (t/h) 

Vazão da alim.-fração +100tr: 

Vazão total da alimentação 

Vazão total de flotado 

Vazão de ｦｬｯｴ｡､ｯＭｦｲ｡￣ｯＫｬｏｏｾ＠

Alim.da Flot. 
tal qual 

45 

39,1 

57,4 

70,3 

179,8=70,3/0,391 

80,9=179,8*0,45 

46,4=80,9*0,574 

= 

Alim.da Flot. 
+ 200 mesh 

65 

70,3 

72,1 

100 (base) 

70,3=100*0,703 

100 (base) 

65=100*0,65 

46,9=65*0,721 

.3.1. 2. Variação da qualidade do concentrado ao longo das células 

A operação de flotação no circuito estudado emprega uma máquina 
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com 6 células de 500 pes
3

. Foram colhidas 3 amostras ao longo das 

calhas de concentrado, cada uma composta pelo flotado de duas célu 

las adjacentes. O objetivo foi verificar a possibilidade de se re

tirar um concentrado, já neste estágio, com a especificação final 

exigida. 

A fração + 100 mesh do concentrado das primeiras duas células tem 

um teor de 13,9% de cinzas e 2,49% de S, não atingindo o requerido. 

A medida que se avança em direção à descarga de rejeito, pelas cé

lulas 3, 4, 5 e 6 aumenta o teor de cinzas do produto; mantendo-se 

o teor de enxofre aproximadamente constante. 

Estima-se a partir dos resultados obtidos que a primeira célula ｧｾ＠

re um flotado com 13% de cinzas e 2,5% de S com 35% da massa do 

concentrado final. 

3. l. 3. Aproveitamento do rejeito como energético 

Os teores de cinzas do rejeito da flotação são os seguintes por 

fração granulométrica: 

Mesh +28 -28 +100 -60 + 100 -100 +200 -200 

cz 60,2 71,2 75,6 76 75,3 

As frações mais grosseiras, haja visto os mais baixos teores de 

cinzas, contém matéria carbonos a que pode ser aproveitada como 

energético. 

No caso da fração + 28 mesh, que nas condições atuais representa 

18,5% da alimentação da flotação, é sabido ser mais vantajoso re

tê-la totalmente como "over-size" da peneira desaguadora de C.P.L. 

Este controle é muito difícil devido ao elevado desgaste das telas 

das peneiras, dai avaliarmos também o aproveitamento do rejeito re 

ferente a esta fração. 

A figura ·3, que ilustra a lavabilidade da fração + 100 mesh do re-
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jeito da flotação, indica que poderia ser recuperado teoricamente 

36% da massa, para um produto energético com 42% de cz e 1,31% de 

S, separando-se a uma densidade de 1,99. 

Neste ponto de separação o "near gravity" é de 10%, o que indica 

uma dificuldade moderada, exigindo-se um processo eficiente (ex: 

mesa vibratória) • 

3.2. Mesagem 

Os resultados de análises qulmicas dos produtos referentes aos ｦｬｾ＠

xos da figura 1, circuito de mesagem, são apresentados na tabela a 

seguir: 

Alim. Pesados Mistos Leves Leves 
mesas mesas mesa mesas 
1 a 6 2 a 6 2 2 a 6 ---

Teor +100# 16,32 35,48 26,88 11,12 12,97 

Cz -100# 27,94 60,90 34,22 20,48 22,46 

Teor +100# 2,27 4,67 2,89 2,12 2,07 

s -100# 4,95 20,58 4,82 2,30 2,52 

Somente o teor da fração + 100 mesh, do leve das 2 mesas em série, 

atinge o valor de 11% de cinzas. 

A curva de lavabilidade (figura 4) da fração + 100 mesh, do ｣ｯｮ｣･ｾ＠

trado de flotação, indica a dificuldade de se obter em um estágio 

de mesa vibratória, produto leve com 11% de cinzas, devido à alta 

porcentagem de material "near gravity", cerca de 16%. Produtos le-

ves à partir de 12% de Cz são passiveis de obtenção facilmente. 

A obtenção de produto com 11% de Cz em 2 estágios também só é al

cançada à custa de uma operação diflcil e de baixa recuperação. Is 

to ficou demonstrado pela curva de lavabilidade do produto leve de 

um primeiro estágio de mesagem que seria repassado em um segundo 

estágio (vide figura 5). 
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O "near gravity" observado na curva da figura 5, para uma separa

ção visando produto com 11%, é de 15%, o que recomenda processo 

gravimétrico em meio denso ao invés de meio aquoso. Por outro lado 

o meio denso não é adequado à faixa granulomêtrica em questão. As

sim, descarta-se a gravimetria neste caso. 

Deve ser notado que durante a amostragem, cujos dados estão na ta

bela anterior, na qual obteve-se para o leve das 2 mesas em série 

11% de cinzas, a alimentação da instalação de mesagem tinha um 

teor de 16,3% de Cz; enquanto o teor normal e referente à figl:lra 4 

é mais alto, 17,3%. 

A fração leve que engloba além do leve das mesas em série 1 e 2, 

os leves das mesas em paralelo 3 a 6; apresenta um teor de cinzas 

de 13% na fração + 100 mesh. A recuperação em massa calculada com 

os teores constantes da tabela acima, pela fórmula ､ｯｾ＠ três produ

tos, é de 76% e corresponde ao avaliado no campo. 

Já a curva de lavabilidade da figura 4 indica que teoricamente, 

na separação gravimétrica da fração + 100 mesh do concentrado da 

flotação, a obtenção de produto ｾ･ｶ･＠ com 13% de cinzas seria ｡ｬ｣｡ｾ＠

çada com facilidade (N.G. = 7%), a uma recuperaÇão em massa de 90% 

Para uma alimentação mais rica, caso da amostragem, esta recupera

ção seria de 91,5%. 

Assim a eficiência da mesagem atual para produto com 13% de cinzas, 

é de apenas 83% (76/91,5). Esta baixa eficiência deve-se a alta ta 

xa específica de alimentação às mesas vibratórias: 410 kg/h/m 2 . 

4. "OTIMIZAÇKO DA RECUPERAÇÃO DE CARVKO METAL0RGICO 

4.1. Ensaios de Bancada 

Foram conduzidos em laboratório diversos ensaios "batch" de flota

ção e mesagem, com o intuito de se avaliar algumas concepções ､ｩｦｾ＠
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rentes de circuitos; flotaçào rougher seguida de flotação cleaner; 

mesagem seguida de flotação cleaner; flotação rougher seguida de 

mesagem. 

A primeira hipÓtese foi descartada, embora os resultados sejam fa

voráveis quanto à recuperação e teor de cinzas, haja visto nao se 

conseguir abaixar o teor de enxofre, que é flotado junto com o car 

vão. ｾ＠ possível abaixar o teor de enxofre, no entanto, à 

custa de um circuito complexo com adição de depressor para pirita 

e que acarretaria perda de matéria carbonosa. 

Os ensaios para o segundo circuito resultaram em produtos com a es 

pecificação requerida, porém, a .uma recuperação no máximo igual à 

terceira hipótese. Além disso a implantação deste circuito ｩｭｰｬｩ｣ｾ＠

ria em maiores modificações na planta atual. Os testes foram efe

tuados com a fração -28 + 100 mesh da alimentação da flotação e as 

recuperações obtidas foram as seguintes: 

Estágio % Cz no produto 

18,1 16 14 13 12 11 

mesagem 55 

flot.cleaner - 95 85 77 67 55 
--

global 52,2 46,7 42,3 36,8 30,2 

Para o terceiro circuito, que corresponde ao fluxograma atual, fo

ram executados testes de mesagem com amostras do concentrado da fl2 

tação, fração + 100 mesh. A seletividade dos testes está represen

tada na figura 6. 

O teste 1 confirmou a dificuldade de se obter produto leve com 11% 

de cinzas em único estágio, sendo a recuperação muito baixa, 

40%; quando teoricamente é possivel 79,5%. Este valor foi obtido 

da figura 4 extrapolando-se a curva para uma alimentação mais po-
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bre. Os testes empregaram amostras com 18,5% de Cz e a curva refe-

re-se a material com 17,3%. 

Repassando-se os leves do teste 1 em um segundo estágio (teste 2) 

obteve-se produto com 11% de cinzas a uma recuperação de 92%; que 

aplicada sobre a recuperação do 19 teste, 71,1%, resulta numa recu 

peração global de 65,4%. Esta recuperação corresponde a uma efici-

ência de 82,3% (65,4/79,5). 

O melhor desempenho do 29 teste com relação ao 19, em termos de 

produto com 11% de Cz, explica-se pelas diferentes taxas de alimen 

tação: 80 e 130 kg/ h/m2 respectivamente; já que os "near gravity" 

para a separação são iguais (vide figuras 4 e 5). 

A eficiência total da mesagem considerando-se também o repasse dos 

mistos do 19 estágio, representado pelo teste 3, seria: 

Cz no Recuperaçao em massa Efic. s no 
produto produto 

19 29 39 Total Teórica 

11 40 40 79,5 50 1,98 

11 71,1 92 8x0,35 68 79,5 86 1,84 

12 65 65 84,5 77 2 

12 71,1 99 8x0,45 '74 84,5 88 1,84 

13 81 81 88 92 2,02 

14 88 88 91 97 2,12 

16 94 94 95 99 2,15 

Portanto é a partir de 13% de cinzas no produto, que a eficiência 

é otimizada com maior recuperação de carvão metalúrgico, além de 

ser necessário somente um estágio e sem repasse do misto. 

Para se comparar o circuito atual com a 2e hipótese estudada, cal-

culou-se as recuperações atuais, já considerando os dados da mesa

gero otimizada. A comparação foi feita na fração -28 + 100 ｭ･ｳｨＬｧｲｾ＠

nulometria da amostra dos testes para a 2e hipótese. 
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Estâqio % Cinzas no produto 

18,1 16 14 13 12 12 11 11 

Flotação (1) 53:6 

Mesa gero 

n9 de estágios 1 1 1 2 1 2 1 

Recup. teor. (2) 96 91 87 84 84 80 80 

Efic. (3) 99 97 .92 88 77 86 50 

Recup. 95 88 80 74 65 69 40 

Global 50,9 47,3 42,9 39,6 34,7 36,9 21,4 

(1) tabela da pag. ; (2) da lavabilidade; (3) admitido mesmas 

eficiências dos testes com a fração +100 mesh (inclui +28 mesh). 

Os resultados globais para os dois circuitos (mesagem + flotação 

ou flotação + mesagem) são próximos, justificando a manutenção do 

esquema atual, com melhorias na mesagem. 

4.2. Simulação da flotação 

Com os resultados atuais da flotação (recuperação, tempo de resi -

dência), foram determinadas as constantes cinéticas do ｰｲｯ｣･ｳｳｯＬｰｾ＠

ra cada faixa densitária, em cada faixa granulométrica. 

A partir destes dados simulou-se uma alternativa de produção de 

carvão com 11% de Cz, fração +100 mesh. O primeiro estágio de mesa 

gero seria substitu!do por uma flotação cleaner. A flotação por ser 

roais seletiva rejeita os mistos facilmente, os quais são dif!ceis 

de separar em gravimetria. Outra vantagem seria a maior capacidade 

unitária das células de flotação, diminuindo a área necessária pa-

ra instalação. 

Na simulação pesquisou-se várias hipóteses (vide figura 7), ｣ｨ･ｧ｡ｾ＠

do-se a situação ｴｩｾ｡＠ ｾｯｲｯ＠ as seguintes condições: - flotação 

rougher atual (Recup. = 50,3%, Cz = 17,3%, S = 2,67%); - flotação 

cleaner do concentrado rougher; - tempo de residência na flotação 

cleaner = 5 minutos; - Recuperação e teor do produto na flotação 
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cleaner = 75,5% a 12,2% de Cz e 2,36% de s. 

O produto da flotaçào cleaner apresenta um "near gravity" de 3% ｰｾ＠

ra separação a 11% de cinzas, tornando fácil a aplicação da gravi

metria. Na mesagem a recuperação seria de 97% (vide figura 8), re-

sultando no global 36,8% (50,3 x 75,5 x 97), enquanto para o cir-

cuito com mesagem em dois estágios sem repasse dos mistos este va-

lor é de 36,6% (50,3 x 0,79 x 0,92), onde: 

·. 79% recuperação no primeiro estágio de mesagem, obtido a par-

tir da figura 6 (teste 1) considerando-se um teor de alimentação 

de 17,3% de Cz; 

. 92% = recuperação no segundo estágio, a partir da figura 6 (tes-

te 2), visando produto com 11% de Cz, à baixa taxa de alimentação. 

Usando a simulação da flotação avaliou-se uma outra alternativa, 

não para produção de curvas com 11% de cinzas, mas para maximizar 

e tornar mais flexivel a produção de carvão metalúrgico. 

l 
Foram calculadas as lavabilidades dos concentrados das 2 primeiras 

células e das 4 Últimas células, separadamente, as quais estão 

ilustradas nas figuras 8 e 9. O primeiro concentrado possui uma la 

vabilidade extremamente adequada para, em gravimetria, produzir-se 

carvão com 12% de cinzas tnear gravity = 3%), ou mesmo com 11% 

(N.G. =7,5%) com recuperações teóricas de 96 e 92% respectivamente. 

O segundo, mais pobre, permite a obtenção de produtos com 18% e 16% 

de Cz a "near gravity" de 4 e 9% e recuperações de 90 e 84% ｲ･ｳｰ･ｾ＠

tivamente. Produto com !4% de cinzas seria obtido com a mistura 

dos produtos com 12% e 18%. 

A vantagem deste circuito é a maximixação da , produção de carvão me 

talúrgico e a possibilidade de gerar produtos dentro das especifi

caçoes requeridas (de 11 a 18%) em processo simples e de fácil con 



612 

trole: um estagio de flotação e um estágio de gravimetria com 

"near gravity" favorável. 

As recuperações de carvão metalúrgico + 100 mesh, obtendo-se ｰｲｯ､ｾ＠

tos 11 ou 12 com 16 ou 18%, ou 14%, conforme simulação efetuada se 

riam: 

Esquema 

2 células 

4 células 

Flotação 

31,5 

18,8 

11 

89,6 

-
---
28,2 

Mesagem (Cz no produto) 

12 14 16 18 

94,9 

- - 82 89 
--- ------

29,9 46,6 15,4 16,7 

A recuperação para 14% de cinzas, de 46,6%, compara-se a que seria 

obtida tratando-se todo o concentrado da flotação. Conforme figura 

4, para 14% de cinzas, a recuperação teórica é de 93,5%, que apli-

cada sobre a recuperação da flotação dá 47% (93,5 x 50,3). 

5. FLUXOGRAMA PROPOSTO 

Na figura 10 apresentamos um resumo do fluxograma proposto, para 

melhoria do circuito atual, com base nos estudos desenvolvidos e 

que recomendaram a manutenção do esquema atual flotação-mesagem ｰｾ＠

ra obtenção do carvão metalúrgico. 

Testes "batch" de flotação mostraram que os finos (- 200 mesh) ｰｲｾ＠

sentes na água de diluição, não interferem na recuperação de car-

vão metalúrgico (+ 100 mesh) , apenas aumentam o consumo de reagen-

tes, porém diminuem o tempo de flotação (vide tabela da pág. 4). 

Os processos de flotação e gravimetria são complementares na ob-

tenção de carvão metalúrgico. A flotação rejeita a maior parte das 

cinzas porém coleta a pirita (S). A gravimetria rejeita o restante 

das cinzas e o enxofre. 

Tendo em vista os "near gravity" das curvas de lavabilidade dos 

------------------------------------------·-·-·--' 
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concentados de flotação (figuras 4, 5, 8 e 9), a solução para oti

mizar a mesagem é tratar separadamente os flotados das 2 primeiras 

e das 4 Últimas ｣￩ｬｵｬ｡ｾ＠ (a máquina existente possui 6 células de 

500 pes 3 cada). Com isso aumentar-se-à a recuperação de matéria 

carbonosa, podendo gerar produtos nas especificações requeridas 

(de 11 a 18% de Cz) . 

Caso se queira maximizar a produção de carvão com 11% de cinzas de 

ver-se-à acrescentar um estágio cleaner à flotação, repassando-se 

em seguida o concretado em um estágio de mesa. 

A taxa especifica de alimentação às mesas é atualmente muito alta, 

410 kg/h/m
2

, provocando ineficiência. A taxa adequada e testada em 

laboratório foi de 140 kg/h/m2 . 

Os produtos previstos terão um teor de enxofre de 2% não sendo ｰｯｾ＠

sivel chegar-se-à 1,5% tendo em vista a lavabilidade (vide figura 

4). 

O fluxograma proposto prevê ainda a recuperação de carvão energéti 

co a partir do rejeito da flotação e dos finos de desaguamento do 

concentrado da flotação. Do rejeito será aproveitado o carvão da 

fração grosseira, para a qual a flotação é menos suficiente. Para 

os finos de desaguamento é suficiente a eliminação da pirita que 

seria conseguido empregando-se ciclone autogeno. 
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FIGURA 1- FLUXOGRAMA OE PROCESSO 
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FIGURA 2 - LAVABILIOAJ)E DA ALIMENTAÇÃO 
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FIGURA 3- LAVABILIDADE DO REJEITO 
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FIGURA 4- LAVABILIDADE DO CONCENTRADO 
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F IGURA 6- SELETIVIDAO.E- MESAGEM DO CONCENTRADO 
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FIGURA 6- LAVABILIDADE DO CONCEtHRADO DA FLOTAÇAO 
DAS DUAS PRIMEIRAS CELULAS 
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FIGURA lO - FLUXOGRAMA PROPOSTO 
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