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RES UM O 

Um dos principais impactos ambi entais relacionados à atividadc de mineração cm Santa Catarina decorre da disposição de re
s íduos sólidos produzidos durante as clapas de lav ra c beneficiamento do carvão. Como conseqüênc ia, grandes áreas foram 

degradadas c tiveram seus rec ursos natura is comprometidos. A úrca cm estudo, com uma extensão de 35 ,5 hectares, localiza

da no Bairro Sangào - Cri ci úma (SC ) apresenta-se degradada por depósitos de rejeitas de carvão. A área encontra-se aban

donada, sem plano de fechamento da mina, dcsdc julho de 1996. Assim, o objct ivo do presente trabalho foi caracterizar os re

jeitas depositados nessa ún:a degradada c ve rifi car a poss ibilidade de reaprovei tamento económ ico do materi a l depos itado. A 

metodo logia do traba lho cons istiu na quantiticaçào c caracter ização dos n:jcitos de carvão dispostos no loca l. Coletaram

sc amost ras de rcjcitos granulados c finos. Caracterizou-se o material cm relação à granulometria c fai xas densimétricas, 

os quai s foram analisados cm rclaç;lo ao teor de c inzas c enxo fre total. Os estudos demonstraram que o volume de rejcitos 

de carvão nesta úrca é da ordem 742 .422 toneladas sendo que X4'X, süo mat criais gra nulados c 16% são materia is finos. Os re

sultados demonstraram que é possível recuperar 50% do material para fins energét icos, o que poderá reduzir de mane ira sig

nificativa o impacto ambicnta l. 

PALAVRAS-CHAVES: beneficiamento de carvões, rcjeitos de carvão, meio ambiente. 

ABSTRACT 

O nc of thc mai n cn vi ronmcntal impacts rclatcd to thc mining act ivity in Santa Catarina clapses from coai tailings. Huge arc

as wcrc dcgradcd with a big damagc of thc natural rcso urccs. T hc arca analyzcd h as an cxtcnsion of 35,5 ha and is locatcd at 

Sangào - C ri c iúma (SC). Thc mining opcrations stoppcd in July 1996, withoul any mine c losure or reclamation plan. The a im 

of this work was to charactcrizc thc coai tailings and to study thc cconomic rccovcry ofthc mate rial. The work mclhodol ogy 

consistcd in thc quantification and charactcriza tion of thc wastc pil es. Samplcs of g ranu la led and fine tailings wcrc collcc

tcd. Thc materi al was charactcri zcd in tcrms of particlc s izc and dcn sity frac tions, w hich wcre analyzcd in terms of ash 

and total su lfur contcnt. Thc studi cs dcmonstratcd that thc tota l amount ofcoal tailings in the arca are in the order of742.422 

mctric tons, bcing X4'X, o f coarsc and 16% tine materiais. Thc results showcd tha t it is possiblc to rccovcr 50'Yo of thc material 

for cncrgy prod uction in thcrmoc lcct ric plants. rcducing s ignifican tly thc cnvironmcntal impact. 

KEY WORDS: coai prcpara tion, coai tailings: cnvironmcnt. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os carvões brasileiros caracterizam-se pelo elevado teor de matéria mineral e de pirita disseminados na matriz 
orgânica, gerando grande quantidade de rejeito no processo de beneficiamento ( Rubio. 19~~). 

O estado de Santa Catarina possui a segunda maior reserva de carvão mineral do País (3,4 bilhões de to
neladas) e produz aproximadamente 2,4 milhões de toneladas/ano, destinadas principalmente à produção de ener
gia elétrica. A produção de carvão cm larga escala data da década de 40 com a criação da CSN (Companhia Si
derúrgica Nacional) . Ao longo do tempo, cm especial na mineração de carvão no Estado de Santa Catarina, gran
des depósitos de rejeitos foram gerados. com graves conseqüências ambientais. Áreas foram degradadas e tiveram 
seus recursos naturais comprometidos (Schmitt, 19~9 ; Kopczinski, 2000). 

O aproveitamento industrial destes rejeitos de carvão é de fundamental importância para estas regiões. tan
to do ponto de vista ambiental, como econômico c social. Neste contexto, rcjcitos de carvão podem ser rcbene
ficiados c aproveitados na produção de energia em usinas tcrmoclétricas cm operação ou cm instalação. O 
advento de novas usinas com técnicas de queima avançadas c de baixo impacto. permitirá a utilização de car
vões com até 67% de teor de cinzas. 

A área em estudo apresenta uma extensão de 35,5 hectares c está localizada no Bairro Sangão. Criciúma (SC) . 
Recebeu rejeitos de carvão produzidos pela CSN no período de 19~~ a 1990. Entre 1990 c 1991, as instalações 
permaneceram desativadas. Em 1991, a Nova Prospera M incração adquiriu os ati vos da CSN c assumiu a ex
ploração até o ano de 1996, quando a área foi abandonada sem plano de recuperação. 

Assim, o objctivo do presente trabalho foi caracterizar os rcjcitos depositados nessa área degradada c verifi
car a possibilidade de reaproveitamento cconômico do material depositado. 

2. EXPERIMENTAL 

2.1. Local de estudo e quantificação dos rcjeitos 

A área de estudo está localizada no município de Criciúma. Bairro Sangão, no pútio de operação da Mina A da 
Nova Próspera Mineração. Os rejeitos graúdos (Pontos I a 6) c finos (pontos A a F) foram depositados cm vários 
locais conforme mostra a Figura I . A quantificação volumétrica do material depositado foi realizada por medidas 
da área ocupada (obtida por medidas topográficas) pela profundidade (obtida por furos de sondagem). Uma es
timativa da massa foi calculada considerando a massa específica aparente dos rcjcitos graúdos como 2, 1 t/m' e 
dos rejeitos finos como 1.8 t/m1

. 

2.2. Amostragem 

As amostras de rejcitos de carvão foram colctadas de acordo com a N BR ~291 (ABNT, 19~3a). O estudo dos 
rcjeitos graúdos foi realizado com uma amostra composta obtida das pilhas I, 2, 3. 4, 5 c 6. Os rcjcitos finos , por 
diferirem bastante entre si, foram analisados cm separado, com amostras das pilhas A. B c F. 

2.2. Análise granulométrica 

A análise granulométrica foi realizada por pcnciramcnto nas seguintes aberturas (cm mm): rejeito graúdo 
- 32, 16, 8, 4,75, 2, I, 0,5, 0,25 ; rejeito fino - 2. I. 0.5, 0,25. A operação foi realizada a seco com auxílio 
de um peneirador vibratório. Cada tração obtida foi cominuída para granulomctria inferior a 0.25 mm, confor
me NBR 8292, para análise de umidade, cinzas c enxofre total (ABNT, 19~3b). 

2.3. Ensaios densimétricos 

A análise dcnsimétrica foi realizada por ensaios de afunda-flutua cm líquidos orgànicos (Sampaio e Tavares). 
Nesta análise, foram usadas as seguintes densidades relativas: 1.4. 1,6. 1.~. 2.0 c 2,2. Cada tração obtida foi co
minuída para granulometria inferior a 0.25 mm, conforme NBR ~292, para análise de umidade. cinzas c enxofre 
total (ABNT, 1983b). 

2.4. Análises do material 

A análise do carvão foi reali zada em termos do teor de cinzas c enxofre total. A análise de cinzas foi reali zada 
pela queima de 1,0 grama de carvão, por I hora a ~oo"e, cm mutla. conforme NBR ~2~9 (ABNT. 1983c). O en
xofre total foi analisado via instrumental. pelo equipamento Lcco SC 457. conti.Jrmc norma ISO 334-1975 (E) . Os 
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valores obtidosforam corrigidos em relação ao teor de umidade, medida pela secagem de I ,O g de amostra, por 1 
hora a 11 0°C, conforme a norma NBR 8293 (ABNT, 1983d). 

Figura l. Localização dos depósitos de rejeito. Áreas A. B, C, D, E, F são depósitos de finos. 

Áreas I, 2, 3, 4, 5 e 6 são depósito!> de rcjeitos graúdos. 

3. RESULTADOS 

3.l Estimativa dos volumes de rejeito de carvão 

De acordo com a metodologia adotada, estima-se que estejam depositadas na área aproximadamente 628.000 
toneladas de rejeitos graúdos e 115.000 toneladas de rejeitos finos. A Tabela I apresenta os resultados obtidos para 
as pilhas com rejeito graúdo e a Tabela n para os cliques construídos para os rcjeitos finos. A área F não foi 
possível quantificar devido ao rompimento do sistema de contenção. 

Tabela I. Quantificação dos depósitos de rcjcitos graúdos. 

Área (m1) Profundidade (m) Volume (m3) Reserva (t) 

Área 1 1.400 5,0 7.000 14.700 

Área 2 570 10,0 5.700 11.970 

Área 3 6.000 4,0 104.000 2 18.400 

Área 4 2.700 6,0 16.200 34.020 

Área 5 21.000 6,0 126.000 264.600 

Área 6 8.000 5,0 40.000 84.000 

TOTAL 59.670 * * * 298.900 627.690 
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Tabela II. Quantificação dos depósitos de rcjcitos tinos. 

Área (m2) Profundidade (m) Volume (m.1) Reserva (t) 

Área A 3.140 1,0 3. 140 5.652 

Área B 17.000 1,0 17.000 30.600 

Área C 2.900 2,0 5.XOO I 0.440 

Área D 1.200 1,5 I.XOO 3.240 

Área E 24 .000 1,5 36.000 64.800 

Área F * * * * * * * * * * * * 
Total 48 .240 * * * 63.740 114.732 

3.2 Depósito dos Rejeitos Graúdos 

O resultado da separação granulométrica para a amostra composta do rejeito graúdo está demonstrado na Ta
bela III. Observa-se que 73,8% da massa do material graúdos encontra-se nas tà ixas granulométricas entre 50 e 
2 mm (que poderiam ser rebeneficiadas cm um circuito de grossos) e 17% encontram-se na tàixa entre 2 e 0,25 
mm (que poderiam ser rebeneficiadas em um circuito de finos). Os valores de cinzas variaram de 68,2 a 77,3%. 
não havendo indicação de um material de melhor qualidade em alguma faixa granulométrica. Assim, o beneficia
mento gravimétrico do material é necessário, mesmo para o emprego em termoelétricas que operam com carvões 
com alto teor de cinzas (até 67%) 

Tabela III. Resultados da separação granulométrica de uma amostra composta de rcjcitos graúdos. 

Faixa Granul. Massa Cinza b.s. Enxofre b.s Massa Acum. Fração 
(mm) (%) (%) (%) (%) ('Yo.) 

+32 11,7 73 , 1 0,7 11.7 

-32,0 + 16,0 19,7 76,3 0,8 34.4 

-16,0 +8,0 21 ,9 77, 1 0,8 53 ,3 73 ,8 

-8,0 +4,7 7, 1 77,3 0.6 60,4 

-4,7 +2.0 13,4 78,5 0,8 73 ,8 

-2 ,0 +1,0 6,2 77.0 1,2 80.0 

-1 ,0 +0,5 4,5 6X,2 1, 1 84,5 17,0 

-0,5 +0,25 6,3 72,3 1,9 90,X 

-0,25 9,2 75,8 2,6 100.0 9,2 

A Tabela IV apresenta os resultados obtidos nos ensaios de afunda-flutua do material com granulomctria su
perior a 2 mm e a Tabela V os resultados do material com granulométricas entre 2 mm c 0.25 mm. Para cada fra
ção obtida foram analisados os teores de cinzas c enxofre. Se for levado cm consideração as tcrmoclétricas ope
ram com carvões com até 67% de cinzas, pode -se esperar a seguinte situação: (a) fr·açào acima que 2 mm- um cor
te realizado na densidade de 2,2 permitirá uma recuperação de 33 ,6'Yo, com um material contendo 63,3% de cin
zas e 0,7% de enxofre total ; (b) tração entre 2 c 0,25 mm -- um corte realizado na densidade de 2,2 permitirá uma 
recuperação de 30%, com um material contendo 41 ,6%, de cinzas c 0.9%, de enxofre total. 
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Tabela IV. Resultados da separação dcnsimétrica da !ração maior do que 2 mm nos depósitos de rejeitas graúdos. 

Massa Cinzas b.s. Enxofre b.s MassaAcum. 
Cinzas Enxofre 

Densidade Acumulada Acumulado 
('%) (%) ('%) (%) 

(%) (%) 

< 1,4 0,4 19,7 1,5 0,4 19,7 I ,5 

1,4 - 1,6 2,3 30,2 1,0 2,6 28,7 1,0 

1,6 - 1,8 4,0 44,9 0,8 6,6 38,5 0,9 

1,8 - 2,0 4,8 58,9 0,5 11,4 47,0 0,7 

2,0 - 2,2 22,2 71,7 0,7 33,6 63 ,3 0,7 

> 2,2 66,4 88, I 1,0 100,0 79,8 0,9 

Tabela V. Resultados da separação densimétrica da !ração entre 2,0 e 0,25 mm nos depósitos de rejeitos graúdos. 

Cinzas b.s. Enxofre b.s . Massa Acum. 
Cinzas Enxofre 

Densidade Massa(%) 
('Yo) (%) (%) 

Acumulada Acumulado 
(%) (%) 

< 1,4 3,7 8,0 1,0 3,7 8,0 1,0 

I ,4- I ,6 5,8 20,3 0,9 9,5 15 ,5 0,9 

1.6- UI 5,3 34,6 1,0 14,9 22,3 1,0 

1,8-2,0 3,9 49,1 0,9 18,8 27,9 1,0 

2,0- 2,2 11,2 64,5 0,9 30,0 41,6 0,9 

> 2,2 70,0 84,2 0,9 100,0 71,4 0,9 

Assim, verificou-se que das 627 .690 toneladas de rejcitos graúdos presentes no local , após o beneficiamen
to gravimétrico, cm termos teóricos, poderiam ser comercializados aproximadamente 1/3 do material depositado 
para a geração de energia cm tcrmoclétricas da região , reduzindo em cerca de 30% o passivo ambiental da área 
relacionado com a disposição de rejcitos graúdos. 

3.3 Depósitos de Rejcitos Finos 

As Tabelas VI, VIl c VIII apresentam os resultados das análises granulométricas das amostras recolhidas nas 
Áreas A, 8 c F de tinos, respectivamente. Diferentemente dos rejeitos graúdos, as fraçào finas apresentam dife
renças entre os locais de colcta c entre as diferentes granulometrias. Em relação aos locais de coleta, o rejeito do 
depósito A apresenta 39,4% de cinzas c I, I%% de enxofre total, o rejeito do depósito 8 possui 65,5% de cinzas e 
I, 7% c enxofre total c o rejeito do depósito F possui 4 7,8% de cinzas e I, I% de enxofre total. No depósito A, a 
maior parte da matéria carbonosa situa-se na granulometria superior a 2 mm e inferior a 0,25 mm, enquanto que 
nos depósitos 8 e F, a maior parte da matéria carbonosa situa-se na tàixa entre 0,25 e 2 mm. 

Tabela VI. Resultados da separação granulométriea no depósito A de rejeitas finos. 

Faixa Cinzas b.s. Enxofre b.s. Massa 
Cinzas Enxofre 

granulométrica 
Massa(%) 

(%) (%) Acum. (%) 
Acumulada Acumulado 

(%) (%) 

>2.0 mm 0,2 37,5 1,3 0,2 37,5 1,3 

2elmm 5,0 60,7 1,0 5,2 59,9 1,0 

I c 0,5 mm 24,2 65,4 1, 1 29,5 64,4 1,1 

0,5 c 0,25mm 19,2 50,6 1,5 48,7 59,0 1,2 

< 0,25 mm 51,3 20,9 0,9 100,0 39,4 1,1 
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Tabela VIl. Resultados da sepanlÇ~O gmnulumétrica nu depósito 13 de rejeitos tinos. 

Cinzas Enxofre 
Faixa Cinzas b.s. Enxofre b.s. Massa 

granulométrica 
Massa(%) 

(%) ('Y.,) Acum. (%) 
Acumulada Acumulado 

(%) (%) 

>2.0 mm 0,4 63,0 1,7 0,4 63.0 1.7 
2elmm 3.3 46,1 2.0 3,7 47.X 2.0 

1 e 0,5 23,0 45,2 2,0 26,7 45,6 2,0 

0,5 e 0,25 22,2 53 ,0 2,1 4X,9 4X.9 2.0 

< 0,25 mm 51 ,1 81,3 1.3 100,0 65,5 I ,7 

Tabela VIII. Resultados da separação granulométrica no depósito F de rejeitos finos . 

Faixa Cinzas b.s. Enxofre b.s. Massa Acum. 
Cinzas Enxofre 

granulométrica 
Massa(%) 

(%) (%) (%) 
Acumulada Acumulado 

(%) (o;.,) 

>2.0 mm 36,1 58,8 1,0 36.1 58.8 1,0 

2elmm 28,9 48,2 1,4 65 , 1 54.1 1,2 

I e 0,5 26,1 31, I 1,0 91,2 47,5 1,1 

0,5 e 0,25 6,3 38,7 1.2 97,5 46,9 1.1 

< 0,25 mm 2,5 83,6 0,7 100.0 47,8 1,1 

Esses resultados demonstram que 100% dos rejcitos finos analisados podem ser utilizados para a queima cm 
tcrmoelétricas aptas a receberem materiais com alto teor de cinzas (até 67%). Os materiais das pilhas A c F, se 
blendados, poderiam ser aplicados até mesmo em termoclétricas convencionais (que atuam com teor de cin
zas de até 42%). 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados demonstraram que é possível empregar 30% dos rcjcitos graúdos (após o beneficiamento gra
vimétrico) e I 00% dos rejeitas finos depositados na área estudada cm termoclétricas que aluam com alto teor de 
cinzas. lsso permitiria o aproveitamento de aproximadamente 50'Yo do total de resíduos sólidos dispostos no local. 
Outra vantagem é o baixo teor de enxofre do material. que devido ao longo tempo exposição a intempéries, per
mitiu a oxidação da pirita e sua lixiviação pelas águas pluviais. 
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