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ESTUDOS DE BENEFIC1AMENTO DE CARVAO DO PARANA (CAMBUfl POR PRO
CESSOS BASEADOS NA UTILIZACAO OE OLEOS. 

Solanqe T. G. Amaral (1) 
Jaime A. SOlari (2) 

Neste trabalho se estudou o beneficiamento de carvão da Mi 
na do Cambui (PR) com o objetivo de diminuir o conteúdo de 
matéria inorgânica e o teor de enxofre . Os processos de be 
neficiamento testados foram flotaçio, !lotação aglomerante 
e aglomeração oleosa. Os resultados mostraram que somente 
o processo de aqlomeração oleosa conseguiu reduzir o teor 
de enxofre e da cinzas no carvão grosso (19.6\ da cinzas, 
5.5\ da enxofre total). Assim o concentrado da aqlomeração 
oleosa analisava 8\ de cinzas e 3.0\ de enxofre total . o 
tipo de óleo e o pB da polpa foram críticos na eficiência 
do processo. 

ABSTRACT 

This work describes coal beneficiation atudies with materi 
al of tha mina Cambui (PR) aiming at concentrates with -
low aah and sulfhur contents. The beneficiation methods in 
veatigated wera froth flotation, floc-flotation and oil -
agqlomaration . The resulta show that only the oil agglome
ration procesa could reduce the ash and sulphur contenta 
in the coarse coal (feed 19,6\ ash content and 5,5l sulphur 
content). The oil agqlomeration concentrate reached ash 
contant of about 8\ and total aulphur content of 3,0\. Im
portant parameters in the proceaa efficiance were the oil 
type and the pH of the slurry. 

(l) EnqQ, Qulmico, M.Sc., PPGBMM-UPRGS. 

(2) EnqQ, Minas, Ph.O., Prof. Adjunto, PPGEMM-UFRGS. 
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~. Ilft'ltODUÇ!o 

A ~téria mineral, especialmente o enxofre e seus compostos são 

indesejáveis e diainuea a potencialidade de utilização do carvão. A 

reJDOção da matéria mineral requer ua oonhecil'llento intenso do tipo flsioo f {

sico-quimico, e também da associação da matéria mineral com a matriz 

carbonosa. 

O problema principal do processamento do carvão do Paraná é a 

redução do teor de enxofre no carvão beneficiado . Isto dificulta sua 

ca.ercialização ao afetar os processos produtivos em que e le é utili

zado • ao qerar a ltas concentrações de dióxido de enxofre p:rejudi 

ciaJ.a ao meio ambiente. 

Os processos de beneficiamento de finos de carvão baseado em 

fenómenos superficiais das particulaà incluem a flotação, flo tação a

qlome:rante, aqlome:ração oleosa e extração por faae oleosa. Estepro 

cessos disti nguem- se pela quantidade de óleo requerida, pelo r eqime 

hidrodinâmico na polpa em que os finos estão presentes e pelo método 

de separação empregado. 

O beneficiame nto de partículas por processos envo lvendo óleos 

consiste basicamente na adição de um Óleo , sob condições adequadas, 

que se adere preferencialmente à ' superficie hidrofóbi ca das partícu

las carbonosas provocando sua agregação, enquanto as partículas hidr2 

filica s do ma teria l mineral permanecem dispersas em solução. 

Revisões recentes destes processos estudados internacionalmen-

te encontram se nas referências (l), ( 2) e (3 ) . Quanto aos estudos 

com carvão nacional principalmente o de Santa Catarina encontram se 

nas referências (4) ., (5) e (6). 

Neste trabalhe ~e utilizaram principalmente os processos de 

Flotaç5o Aglomerant~ ~ Aglomeração Oleosa . Esta escolha foi baseadaem 

estudos rescen ~e s (4) (5) que ·~·- s~ral!l que este& processos são os mais 
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seletivos para o carvão de Santa Catarina . 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2 .l. Materiail 

O carvão utilizado é proveniente do Paraná (Cia. Carbonifera 

do Cambuí) . Utilizou-se 3 amostras do carvão tipo CE 6000 , especific~ 

do pela carbonifera como éarvão grosso (5x35mm), carvão fino (5x0.m) 

e carvão ultra fino que cha~~~&remos de CG, cr e CUF respectivamente. 

Testes em que foi necessário moer o carvão utilizou-se a comi

nuiçio a úmido em moinho de porcelana com seixos (a polpa com 40\ em 

massa de sólidos). 

Aa tabelas 1, 2, 3 mostram as diferentes análises realizados 

nos 3 (três) tipos de carvões. 

Tabela 1 - Análise Imediata e de Enxofre ao Carvão do Paraná 

0\ Czbs' MVbs\ C .tixoba' S(i 

CG 5,44 19,62 35,97 44,37 2,64 

C!' 6,46 26,85 35,64 37,51 2,0 

CU!' 5,54 33,47 24,52 42,01 2,69 

u • umidade 

czbs· cinzas em base seca 

ctb8 • carbono fixo em base seca 

MVbs· matéria volatil em base seca 

Sp • enxofre piritico 

s80 • enxofre sulfático 
4 

Sorq• enxofre orqinico 

S total • enxofre total 

550' 4 
5orq' 5total' 

0,5 2,22 5,36 

1,0 2,1 5,1 

1,79 1,73 6,21 

• J 
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Tabela 2 - Análise Granulométrica e Teor de Cinzas para Carvão ultra-

-fino (CUl'J 

PESOS TEORES OE CINZAS (b.sl 

Malhas Retidos Acumulaâos Simples Acumulado 

Tyler (\} Retidos (\} (\I (\) 

+14 7,5 7,5 15,39 15,39 

-u, +2o 15,6 23,1 16,94 16,48 

-201 +28 l4, 4 37,2 16,47 16,61 

-28; +35 14,7 52,2 20,22 17,53 

-35r +48 11,0 63,2 29,36 19,59 

-48; +60 2,4 65,6 29,44 21,03 

-60; +lOO 9,4 75,0 36,01 22,90 

-lOOr+200 5,4 80,4 41,17 24,13 

-200;+270 1,7 82,1 53,76 24,77 

-270;+400 2,5 84 , 6 67,60 26 , 03 

-400 15,4 100 69,84 32,77 

Os raa9entas utilizados (querosene e óleo combustível tipo E 

(OCE) da Petrobris S.A. , Metil Isobutil Carbinol (MIBC) da Rhodia s. 

A. ) foram de pureza comercial com excessão dos modificadores de pH 

(hidróxido da sódio e ácido clorídrico} que possuem pureza anal!tica 

(p.a.). Agua destilada foi usada em todos os testes. 

2.2. Métodos 

2 . 2 .1. !'lotação 

Testes efetuados em escala de laboratório numa célula de flo-

tação oenver o-12 de 1000 ml. o carvão utilizado foi ultra fino (CU!) 

na 9ranulometria normal e também moido abaixo de 595 um (28 malhas} . 
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Querosene !oi •dicion•do em quantid•des calculada antecipadamente coa 

base na massa de sólidos seco da alimentação e condicionado durante 4 

minutos (aqitação rápida). Após foi adicionado o KIBC sob 

por maia 30 sequndos de condicionamen~o do espumante; a suspensão de 

carvão !oi então !lotada durante 5 minutos a uma taxa de aeração de 

4.600 ml/min. o produto !lotado era recolhido continuamente, adioion~ 

va-se jatos d'áqua para manter o nivel de polpa na célula aproximada

mente constante. Os produtos (concentrado e rejeito) foram filtradoa, 

secados, a 100°c, pesados e determinado o teor das cinzas. 

2.2.2. !'lotação Aglomerante 

O procedimento destes testes é similar ao da flotação conven

cional apenas acrescenta-se na eta~ de condicionamento da pol~ de 

carvão (lOOOmll uma aqitação violenta durante 2 minutos nua mistura-

dor marca Arno capacidade de l500ml dotado de 4 de!letores. Nestes 

testes utilizaram-se o carvão ultra fino (CUJ) na qranulometria nat~ 

rale também moido abaixo de 595 ~m (28 malhas). Para eatudar a in-

fluência da ' de sólidos no condicionamento se variou a quantidade 

de áqua. Sendo que a !lotação re.alizou-se com lO' ea massa de sóli -

dos. 

2.2.3. Aglomeração 2!!2!!, ., 

Os testes for- e!etuados nWII reator cil1n4r1co (12,5ca de 

di~trol com ca~cidade de 2000ml dotado de 4 de!letores (llca de 

altura e l,lcm de largura) empreqou-se um aqitador mecânico 

Fisaton (713T). O procedimento dos testes foi o sequinter condicio

namento da suspensão de carvão (500 ml) durante 1 minuto na veloci

dade de 3.800 rpa ea sequida a adição do óleo (querosene e mistura 

de querosene e OCB) com agitação na mesma velocidade por 4 ainutos. 
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Após utilizou-se a agitação na velocidade lenta a 500 rpm durante 10 

minutos. 

A separação foi realizada por peneiramaento a vácuo em 74 ~m , 

quando o carvão da alimentação era de granulometria 37 um. 

o carvão utilizado nestes testes foi o carvão (COFI na granul~ 

metria natural e moido abaixo de 37 ~m (400 malhasl. Também se fez 

testes com o carvão grosso (CG) na granulometria abaixo de 37 um 1400 

malhas). 

Em todos os processos testados a análise de cinzas foi efetua

do de acordo com a norma ABNT- MB - 15. 

Em geral a percentagem de sólido~ utilizada em todos os tes

t ·es foi de 10\ de sólidos (m/llolur:te) a não ser no estudo da establ..lida

de que foi de 1\ (massa/volume). 

As análises de enxofre no carvão foram realizadas conformenor 

mas: 

- Enxofre pir!tico e sulfáticos uti lizou-se a norma IS0-157 (1975) -E. 

-Enxofre total utilizou-se a norma IS0-334 (1975)-E-Método Eschxa. 

- En.xofFe orgânico é obtido pela diferença entre o enxofre total e a 

soma do enxofre pirltico e sulfático. 

3. RESULTADOS E DISCUSSAO 

3.1. Flotação Aglomerante 

A fiqura 1 mostra a i nfluência da concentração de querosene na 

flotacão aglomerante. Observa-se que a r ecupe ração em matéria carbono 

sa sofre uma granae variação até 20kg / t on de 23\ passa para 85\, sen

do que para maiores concentrações de querosene a variação não é tão 

grande tendendo a permanecer constante. 
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Por outro lado o teor de cinzas diminui bastante até que a oan 

centração de querosene de 5kg/ton; após ocorre um decréscimo bem m! 

nos acentuado até a concentração de lOkg/ton acima desta concentra -

ção ocorre um leve aumento do teor de cinzas. Em termos de seletivi-

dada esta diminui com o aumento do querosene. Isto ji foi visto ant! 

riormente (2) (3); o maior teor de cinzas deve ser por estas particu-

las ficarem aprisionadas nos flocos que começam a ser formados. ca-

pes e colaboradores (3) citam que estes flocos começam a ser forma -

dos a partir de 2kg/ ton. 

Na tabela 4 mostra os resultados da flotação aglomerante alte 

rando o pH e a granulometria do carvão . A mudança do pH natural 2,21 

a 2,36 para pH • 10,2 piorou os resultados da flotação aglomeranteem 

termos de recuperação e teor de cinzas. A moagem deste carvão a -28 

malhas melhora os resultados produzindo um concentrado de 17,5\ Cz 

com 73\ recuperação em massa. 

Tabela 4 - Influência do pH a Granulometria na F1otação Aglomerante 

do Carvão (CUF) 

CUF CUF CUF 

Querosene 20 20 20 

(kg/ton) 

Granuloma- natural natural -~:5um 
tria I ulhaà 

\R massa 70 65,5 73 

\ Cz l8 ,01 22,33 17,48 

pH natural 10,2 natural 
2,2 2,40 

Na figura 2 se verifica que a influência da percentagem de só 

lidos no condicionamento não é relevante, a recuperação 01 massa se 
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mantem entre 7C e 77\ e o teor de cinzas é praticamente o mesmo para 

diferentes percentagens de sólidos no condicionamento. 

3.2. Flotação Convenc~onal 

Os resultados estão na tabela 5. Com o carvão ultra fino (CUF) 

na qranulometria natural, observou- se que só ocorreu flo tação das 

partículas finas; a recuperação em massa foi baixa 21,5\ e o teor de 

cinzas praticamente não se alterou de 33,47\ na ali~entação para 31,37\. 

Ao 1110er este carvão ab~tixo de 595 11m 128 malhas) a recuperação em ma!_ 

aa melhorou relativo aos resultados anteriores e o teor de cinzas di-

minui para 22,71\. 

Tabela 5 - Influência do Tamanho das Partículas para CUF na Flotação 

Convencional. 

CUF CUF 

Concentração 2 1 
Querosene Kq/ton 

Granulometria natural - 595 um 
(28 malhas) 

\ R massa 21, s 53,3 

\ Cz 31, 37 22,71 

3.3. Aglomeração 21!2!! 

Testou- se a Aglomeração Oleosa -:om o carvão CUF na qranulome -

tria natural com diferentes concentrações de querosene os resultados 

obtidos mostram que não ocorre a aglomeração. Fez-se outros testes 

com este carvão; moeu-se abaixo de 37 um pois este poderia estar oxi

dado e portanto com as propriedades superficiais alteradas , utilizou-
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-se diferentes concentrações de querosene nos testes e os r~sultados 

também não foram satisfatórios. Também se tentou mudar o pR natural 

de 2,5 para pH • 7,2, mas além do consumo muito grand~ de reagente , 

houve precipitação de material (hidróxido de ferro) sem separação da 

matéria carbonosa. Outra tentativa foi lixiviar este carvão com umas2 

lução de HCl 1M para retirar o ferro que pode estar associado ae par

tlculas carbono••• tornando-as menoe hidrofóbicas. Os resultados t-
bém não foram eatisfatórios, não houve aglomeração oleoea. 

Devido aos resultados obtidos com este carvão CUF para a aqlo

meração oleosa, optou-se em utilizar o carvão CG moido abaixo de 37~m 

(400' ~1 ., . poi1 sabe-se que existem outros estudos (41 (5) com diferen 

tes carvões que mostram a aglomeração oleosa como um dos mfttodos nã.o 

convencionai• de beneficiamento de finos mais eficaz na diainuição de 

cinzas. 

Com o carvão grosso CG moido abaixo de 37 um com diferentes 

concentrações de querosene não houve formação de aglomerados. Alguns 

autores (2), (3) citam que com carvões subetuminosos, no nosso caso, 

ocorre a aglomeração oleosa com óleos mais pesados. Utilizou-se ~ntão 

o óleo combustlvel tipo E. 

Os resultados obtidos utilizando o carvão groeeo em diferentes 

proporções e concentrações da mistura querosene óleo E não foram sa -

tisfatórios para a aglomeração. 

Todos os testes citados acima de aglomeração oleoea foram com 

a polpa de 'carvão grosso no pH natural de 3,5-4,5. 

Ao modificar o pH da polpa para 7,3 notou-se outro comportame~ 

to, ocorre a aqlemeração oleosa na fopna de m.icroaglomeradoa. Posai -

velaente neste pR a carga da superficie das partlculas é nula, isto ~ 

o pH está próximo ao pH do ponto de carga zero onde a adaorçio do 

Óleo é favorecida (7). 
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Fez-se então estudos com diferentes proporções de Ólt!o E e qu!_ 

rosene e esta mistura emulsificada ou não. Sendo que os melhores re

sultados mostrados na tabela 6 de aqlo .. erado (microaqlomerados) for&lll 

obtidos com a relação de 1:1 (querosene/OCE) emulsificada durante 1 

minuto antes de ser adicionada a polpa. Com adição de somente queros!_ 

ne emulsificada não houve formação de agl omerados. Na tabela 6 se ob

serva que com 30' 1- massa de sólidos) . da mistura querosene/OCE (1:1) 

se obtea o menor teor de cinzas com uma recuperação de aatiria carbo

nos& na ord .. de 85,. 

Ao utilizar o carvão ultra fino (CUF) no processo de aqlomera

ção c~ mistura de óleo (querosene- óleo Zl e alterando o pB da polpa 

não houve aglomeração, posai velmente este carvão esta coa as proprie

dades superficiais bastante alteradas, provavelmente oxidados e sabe

-•• que este fenõ .. no reduz bastante a hidrofobicidade dos carvões, é 

então necessário uma melhor caracterização deste carvão. 

Quanto ao teor de enxofre também visto nesta tabela 6 se mao

ti• para as diferentes concent~ações utilizadas, em torno de 3 , 2, is

to 6, independente da quantidade da mistura de óleo adicionada. 

Tabela 6 - Resultados da Aglomeração Oleosa para carvão OG utilizando 

a mistura querosene/Óleo E emulsificada na proporção de 1 : 

1 (pH • 7,2 - 7,3) 

Querosene/óleo E cz• ' s total ' RMC 
' em aassa de sólidos Aglomerados Aglomerados 

lO - -
25 12,54 3,36 

30 8,27 3,14 85 

40 8,3 3,12 70,7 
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CONCLUS0ES 

l - O maior teor da Enxofre sulfático foi encontrado no carvão cor in 

dicando a oxidação deste. 

2- o carvão CUP não foi beneficiado . por flotação convencional ou a

glomeração oleosa, os melhores resultados foram obtidos com flot~ 

ção aglomerante obtendo-se um concentrado de 18\ Cz com 70\ da r~ 

cuperaçio em massa com.um consumo de óleo de 20 kg/ton, no pB na-

tural da polpa 2, 2. 

3 - A \ de sólidos no condicionamento da flotação aglomerante ·do car

vão CUF não teve influencia na eficiência do processo. 

4 - Para carvão CG obtivemos bons resultados com o processo de aglo~ 

ração oleoea com o carvão moido a -37 ~m , o tipo de óleo A o pH 

foram criticos . O concentrado analisou 8,00\ de cinzas e 3,1 de 

enxofre total. 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos a Firmino Sant 'Anna da Cia. carbonifera de Ca.mbui 

pelo fornecimento do carvão util i zado neste trabalho. 

Ao PADCT pelo auxilio concedido para realicação deete trabalho 

(processo no 70.0239-85). 

RBFBR!NCIAS BIBLIOGRAFICAS 

1. Mehrotra, V. P., Sastry, K. v. S. 'Morey, B. W. - Review of Oi1 
Ag~lomeration Techni;r•• for Processing Fine Coais, Interna~ 
na Journal of Minera Procassing, 11 (3) :175-201, l9a3. 

2. Capes, c . B., Coleman, R. D. 'Thayer, w. L. - Oil Agq1omeration 
For Fine Coal Procesainq - 4 Th In~ernationar-5imposium on 
Agglõmiration, Toronto, Canada, June 1985. 

3. Finkelstein, N. P. Oil Flotation - Oiscussion In: Beneficiation 
of Mineral Fines Problems a.nd Needs Research, P. Sblllasundaran 
~N. Arblter (eds) . AlME, New York, 1979 pp. 331-340 • 



.. 

226 

4. Guerra, E. A. , Solari , J.A. , Es tudo de Bene fi =iamento de Ultrafi
,ma~~~ StA .. Catarino ; ,Anais do XI Encontro NacJ.onal 
de Tratamento de Minirios e Hidrometalurqia, Vol. I, 1986, 285-
- 297. 

5. Guerra, E. A., Beneficiamento de Ultrafi nos de Carvão deSta. Cata
~· Dissertação de Mestrado PPGEMH/UFRGS-"""'!"9'86." - -- ---

6. Pires, M. Solari, J.A. - Ultrafine coal Benefic iat i on El Liqui d-Li
~· Extraction. Accepted for publlcatJ.on at the: Int. Sympoa ium 
on the Production and Procesainq of Fine Particles - Montreal , 
C&nadi, 28-31. Agosto, 1988 . 

7. Mishra, S.~. Some Surface Chemical Aspects of Coa l Preparation, 
Recent Development l n Extrative Metal lurgy,~goorlie (1979) . 



-

Tabela 3 - Análise Granula.étrh:a, de Bnxofre e Teor de Cinzas para o Carvão Grosso (CG) 

Pesos Teores de Cinzas 
ACUIIIUlados Silllples AcUIIIUlados ' ' ' ' ' Retidos \ Retidos \ (\) (\) Sp 8so S orq s Total S acumulado 

4 

-2·, +l· 38,5 38,5 17,0 17 ,0 4,19 0,33 2,04 6,56 6,56 

-1•1 +3/8• 45,6 84,1 21,62 19,5 1,52 0,37 1,83 3,72 5,02 

-l/8•;+1/4• 5,7 89,8 1.3, 39 19,11 2,76 0,61 1,92 5,92 5,04 

114•, +U 5,4 95,2 27,0 19,54 3",17 0,68 1,91 5,76 5,08 

7~1 +9tl 1,7 96,9 26,27 19,66 2,43 0,70 2,06 5,19 5,08 

-9 " 3,1 "100 33,6 20,10 1,68 0 , 70 2,81 5,19 5,083 
---- --- '---------- ------------~---- --- -

Obs.s Mes.a simbologia usada na tabela I. 
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Figura 1. Efeito da Concentrac;ão de Querosene na flo

tac;ão Aglomerante do Carvão do Parana (CUF) 

(33t CZ). (RMC- recuperac;ão em matéria carbonosa) . 
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Figura 2. Influencia da ~ de sÓlidos no Condicionamento 

da Flotação Aglomerante. 


