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TRATAMENTO DE EFLUENTES DE CARVÂO ATRAVtS DE ESPESSADOR DE LAMELAS 

ｾｲ｡ｮ｣ｩｳ｣ｯ＠ Wilson Hollanda Vidal (1) 

Franz ￃｾｶ･ｲ＠ Horn Filho (2) 

R E S U M O 
O presente trabalho, executado pelo CETEM em convénio 
com DNPM/FINEP, descreve o desenvolvimento de um ｰｲｯ｣･ｾ＠

so de tratamento dos efluentes provenientes do Lavador 
de Capivarí, em Tubarão-se, através de espessador de la 
melas, tendo como objetivo fundamental o controle de po 
luição ambiental. Para a execução da pesquisa, o CETEM 
projetou em escala piloto, e construiu, um espessador de 
lamelas contracorrente, protótipo, contando com todos os 
dispositivos necessários ao seu desempenho, bem como sis 
temas de coagulação e floculação através de adição de ã 
gentes floculantes. A etapa de desenvolvimento da pes 
quisa constou de: estudo de caracterização dos efluen 
tes, estudo em escala de bancada e estudo em escala pilÕ 
to. Os resultados obtidos mostraram a viabilidade técni 
ca do circuito, eliminando a necessidade de utilizaçãÕ 
futura de baciasdedecantação, as quais são altamente po 
luentes. Por outro lado, estudos econõmicos realizados 
indicaram se tratar de um processo rentável, principal 
mente ao se considerar a recirculação de água para os 
•lavadores de carvão" e a posterior comercialização dos 
finos de carvão, tanto para usina termoelétrica como pa 
ra a indústria cimenteira. -

A B 5 T R A C T 

The present work, carried out by CETEM through a DNPM/ 
FINEP agreement, outlines the development of an effluent 
treatment process of the tailings from Capivari Washing 
Plant in the city of Tubarão - Santa Catarina, utilizing 
a Lamella Thickener, being the fundamental objetive the 
environmental polution control. To perform the research, 
CETEM projected and built a countercurrent Lamella 
Thickener in pilot scale, as a prototype, with all its 
necessary performing devices, as well as coagulation and 
floculation systems with addition of floculating agents. 
The research development phase consisted of: effluent 
characterization study, bench and pilot plant scales 
studies. The achieved products have shown the technical 
viability of the circuits under study, thus permiting to 
eliminate in the future the utilization of decantation 
parida which are highly polluent. On the other hand, econ 
omic studies have indicated that the process is feas 
ible, mainly when we bring into consideration the re 
circulation of water within the Coal Washing Plants and 
the commercialization of the very fine coal particles, 
both in thermoelectrical plants cement industry. 

(1) Engenheiro de Minas, pesquisador do CETEM 
(2) Engenheiro Metalúrgico da NATRON, ex-pesquisador do CETEM. 
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1. INTRODUÇAO 

Na região sul do Pais, principalmente em Santa Catarina, 

os efluentes provenientes do beneficiamento do carvão mineral são de.!!_ 

carregados em importantes bacias hidrográficas, provocando graves pr2 

blemas de poluição ambiental. 

Os problemas de poluição h!drica nas regiões carboniferas 

são qualitativamente similares em todos os locais de mineração, co12 

cando em destaque os "lavadores de carvão", e se devem na maior paE 

te:, à oxidação da pirita que ocorre associada ao carvão, e que, qua!2 

do: exposta ao ar e à água, se oxida gerando ácido sulfúrico e compo.!!_ 

ｴｯｾ＠ de ferro. 

A perda de produtividade do solo, bem como a de produção 

pesqueira, já se faz sentir hã décadas. 

Os tipos de poluição despejados diretamente em rios, CÓE 

regos etc são altamente prejudiciais ao sistema lagunar, que possui 

baixa capacidade de autodepuração devido a pouca circulação das á 

guas. 

Tendo em vista a existência desses problemas industriais, 

e na tentativa de solucioná-los, desenvolveu-se o projetoemquestão, 

que teve como objetivo estudar a viabilidade técnica do tratamento 

doa referidos efluentes, através de espessador de lamelas. 

2. ESPESSADOR DE LAMELAS 

2.1 . -Considerações Gerais(l) 

Sabe-se que um espessador circular convencional, com ra.!!_ 

padores rotativas, é um equipamento simples e robusto. Porém, gera! 

mente,pÓssui como grande desvantagem o seu tamanho excessivo, ou se 

ja,o espaço por ele ocupado em uma usina industrial. 

Um espessador de lamelas, também baseado no principio de 

separação por gravidade, além de possuir robustez e simplicidade, 2 

cupa apenas cerca de lO% do espaço ocupado por um espessador ｣ｯｮｶ･ｾ＠

cional correspondente, apresentando baixos custos de operação e ma 

nutenção e reduzido consumo energético. 

A área de sedimentação de um espessador de lamelas é con.!!_ 
titu!da pelo somatório das projeções, na horizontal, de um certo n§ 

mero de placas inclinadas, finas e lisas, apresentando um pequeno e.!!_ 

paçamento entre si. Para o escoamento e retiradadepolpas muito aden 
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sadas, o ･ｳｾ･ｳｳ｡､ｯｲ＠ possui um sistema de vibração em substituição aos 

raspadores rotativas dos espessadores convencionais. 

Um espessador de lamelas pode substituir um do tipo ｣ｩｲ｣ｾ＠

lar convencional em várias aplicações,como, por exemplo,para: finos 

de carvão, finos de minério de ferro, finos de minério de ouro, con 

centração de diatomita, tratamento de águas etc. 

2.2 - Caracteristica do Espessador de Lamelas 

O espessador de lamelas, projetado e construido pelo CETEM, 

é'do tipo contracorrente,e foi denominado "LAMELACET" (Figura 1). 

tes: 

Os principais itens referentes ao espessador ｳ￣ｯｯｳｳ･ｧｵｩｾ＠

a) Tanque de coagulação ou de mistura rápida< 2 • 3 • 4 > - ｴ｡ｾ＠

que com capacidade para 20 litros, com agitador deve12 

cidade variável (hélice tripla e motor de 1/4 Hp) e ･ｾ＠

tradas de l/2" e 2",para solução floculante e polpa, 

respectivamente. 

b) Tanque de floculação ou de mistura lenta (S)_ tanque com 

capacidade para SOO litros, com agitador de paletas 

para 10, 20 e 30 rpm (motor de 1,5 Hp). 

c) Sistema de lamelas< 2 >- duplo pacote de lamelas, ｣ｯｮｴ･ｾ＠

do 12 lamelas cada um. As lamelas são espaçadas de Sem, 

inclinadas de 509 , com 35cm de largura e l04cm de com 

primento (comprimento útil). 

. (2 6) 
d) Sistema de retirada de "overflow" ' -tubulação de 4", 

com orificios de l,Scm de diâmetro, responsável pela 

equalização do escoamento de polpa entre as lamelas. 

e) Sistema de retirada "underflow" ( 6 • 7 ' 8 )- caixa piramidal 

contendo ｰ｡ｬ･ｴ｡ｾ＠ vibratórias (vibrador eletromagnét! 

co) e conjunto de boquilhas de borracha para regulagem 

de vazão <9- Smm e 7,4mm e 9 = l/8", l/4", 3/8" e 

l/2"). 

A operação de um espessador de lamelas envolve algumas ･ｾ＠

pressões matemáticas especificas ( 9 • 10 ,ll) , as quais são representadas 

pelas equações 1 e 2, no caso do tipo contracorrente. 

A equação 1, representa a velocidade ascendente máxima da 
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polpa entre lamelas e, é expressa por: 

onde: 

v = A 

VT COSa 

t:. 
(L + 2 t:. 

SEN 2 a 

VA = velocidade ascendente da polpa 

VT • velocidade de sedimentação dos sólidos 

t:. • distância entre lamelas 

a = ânqulo de inclinação das lamelas 

L • comprimento útil das lamelas. 

(1) 

A equação 2 representa a vazão de alimentação máxima para 

o ･ｳｰ･ｳｳ｡､ｯｾ＠ e é expressa por: 

O .. vA.n.t:.;t 

onde: 

O • vazão máxima de alimentação 

n = número de lamelas 

t:. • distância entre lamelas 

1 • largura da lamela. 

3. INSTALAÇÃO DA USINA PILOTO 

O circuito da usina piloto, implantada no Lavador Central 
de Capivarí para tratamento dos efluentes de carvão, está ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴｾ＠
do na Figura 2. 

Observa-se nessa Figura que a alimentação da usina pil2 

to foi realizada através de um captador, preso à calha do efluente. 

O mesmo foi projetado para descarregar cerca de 40m3/h de polpa (lO% 

da vazão da calha), para garantir representatividade. 

A utilização do misturador e do tanque de alimentação, na 

unidáde piloto, teve como objetivo reduzir o volume de efluentes ｲｾ＠

tirado da calha, após homogeneização. Essa 

ｭ･ｾｾｾ＠ o espessador na faixa de l a 2m3/h, 
presentativa do material da calha. 

medida possibilitou al! 

sendo esta alimentação ｲｾ＠

A alimentação do espessador de lamelas foi realizada por 

l 



1099 

gravidade, havendo um sistema de válvulas para controle de vazão. Para 

a dosagem do floculante, no espessador, utilizou-se uma bomba dosado 

ra, com capacidade máxima de cerca de SOl/h. 

A unidade piloto foi projetada para operar continuamente; 

porém, para a etapa de filtração, foi instalada uma prensa ､･ｳ｡ｧｵ｡､ｾ＠

ra, para testes em batelada, com condições de simular operações cont! 

nuas. 

4, ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO 

O estudo de caracterização do efluente foi realizado sobre 

4 amostras coletadas em períodos de 4 horas, perfazendo um tempo to 

tal de amostragem de 16 horas. O volume de cada amostra foi de 36 li 

tros, obtidos de coletas de 1,5 litros de efluente,ern intervalos de 

10 minutos. O mesmo estudo de caracterização foi realizado sobre a 

amostra representativa do período de 16 horas de amostragem (amostra 

composta), obtida através do quartearnento e homogeneização das 4arnos 

tras anteriores. 

Comparando-se os dados obtidos das 4 amostras estudadas 

com os apresentados pela amostra composta, verificou-se que, no per! 

odo de amostragem de 16 horas, não houve oscilações substanciais nas 

características do efluente. Dessa forma,a amostra composta foi con 

siderada corno representativa do efluente - "Head Sample". Porém, para 

a obtenção do pH e da vazão média do efluente, foram realizadas medi 

ções em períodos mais prolongados (medições diárias). O resultado ob 

tido para o pH foi de 7,1, sendo a vazão média de 370m3/h. 

Tabela 1- Análise granulornétrica da amostra "Head Sarnple". 

MALHA RETIRADA ACUHULADA PASSANTE 
(TYLER) ( %) ( %) (%) 

+ 100 3,68 3,68 96,32 

- 100 + 150 3,00 6,68 93,32 

- 150 + 200 5,03 11,71 88,29 

- 200 + 270 5,52 17,23 82,77 

- 270 + 325 3,87 21,10 78,90 

- 325 + 400 3,78 24,88 75,12 

- 400 75,12 100,00 -
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Na amostra "Head Sample" apresentada na Tabela 1, obser 

va-se um percentual muito elevaao (75,12%) de sólidos abaixo de 400 

malhas. Foi realizada uma análise microgranulométrica dessa fração, 

em Pipeta de Adreasen, para se verificar a distribuição desses ｵｬｴｲｾ＠

finos. Observa-se que 22,78% (em peso) da fração abaixo de 400 malhas 

cabem a particulas de dimensões inferiores a ｬｾｭＬ＠ o que representa 

17,11% (em peso) do efluente total. A Tabela 2 apresenta o resumo das 

principais caracteristicas do efluente estudado. 

Tabela 2 - Principais caracteristicas do efluente do Lavador 

Central de Capivar! (Valores arredondados) . 

VAZKO DE POLPA (m 3/h) 370 

Vazão de sólidos (t/h) (base seca) 32 

Concentração (g/!) 86 

Sólidos (%) 9 

pH 7 

Densidade dos sólidos 1,6 

- 200 malhas 88 

GRANULOMETRIA - 400 malhas 75 

- ｬｾｭ＠ 17 

Cinzas (%) 35 

C Fixo (%) 40 

Enxofre (%) 1,1 

Voláteis (%) 24 

PCS (kcal/kg) 5.200 

Observa-se, nessa Tabela,que o Lavador Central de Capivar! 

despeja, através de seu efluente, cerca de 32t/h de finos de carvão 

em sua bacia de decantação. Esse efluente, a urna percentagem média 



• 

1101 

de sólidos de 9%, apresentou pH próximo a neutralidade (pH=7). A bai 

xa densidade dos sólidos (d = 1,6), associada à granulornetria extre 

rnarnente fina (88% < 200 malhas), indicou a necessidade de estudos de 

floculaç.ão para o tra tarnento do efluente por sedimentação. Os valores 

obtidos para cinza (35%), enxofre (1,1%) e PCS (5.200kcal/kg), bem 

corno a granulornetria, possibilitaram visualizar prováveis aplicações 

para os finos de carvão, após tratamento. A primeira seria o emprego 

em usina terrnoelétrica, após a mistura com carvao de teor de cinza 

superior a 42%, de forma que o produto resultante apresentasse 42% 

de cinza. A segunda envolveria a utilização dos finos na indústria 

CJ.rnenteira. 

5. ESTUDO EM ESCALA DE BANCADA 

O estudo em bancada, realizado no laboratório do Lavador 

Central de Capivarí, constou basicamente de ensaios de ｦｬｯ｣ｵｬ｡￣ｯＯｳｾ＠

dirnentação em provetas. Procurou-se com esse estudo determinar os fl2 

culantes a serem utilizados em escala piloto, levando-se em conside 

ração as quantidades adicionais e, conseqüentemente, os custos envol 

vides. Tais floculantes deveriam promover a formação de flocos, que 

gerassem a clarificação da água e atingissem velocidades de sedirnen 

tação compatíveis com a taxa de alimentação do espessador. Por outro 

lado, esperava-se alcançar um adensarnento da polpa da ordem de 25% 

de sólidos, partindo-se de um valor inicial de, aproximadamente, 9%. 

Esse adensamento viabilizaria a utilização do filtro tipo prensa ､ｾ＠

saguadora, para o desaguamento do "underflow" do espessador (filtro 

sugerido para o processo). 

Para a realização dos trabalhos de bancada, utilizou-se 

uma amostra de 40 litros do efluente de carvão, cujas característ! 

cas foram apresentadas na Tabela 2, exceto para a concentração de só 

lidos, onde, por segurança, deu-se um acréscimo de 10% (95g/!). 

Corno o espessador de lamelas ("LAMELACET") foi projetado 

e construído visando também futuros empregos em outros bens minerais, 

ou seja, não somente para o tratamento de finos de carvão, algumas 

variáveis operacionais tiveram que ser adaptadas, objetivando o me 

lhor desempenho do referido equipamento no projeto em questão. 

Para o inicio da adequação do espessador ao tratamento do 

efluente de carvão, houve a necessidade, durante os ensaios de banca 

da, de se estabelecer a velocidade de sedimentação (velocidade termi 

nal) que os sólidos deveriam atingir, após floculação. 
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Foi então estimada, inicialmente, a vazão da ordem de 
3 - - 3 2m /h, para alimentaçao do espessador. Sendo a vazao de 2m /h, a ｶｾ＠

locidade de sedimentação dos sólidos (velocidade terminal - VT) deve 

ria atingir, no ｭｩｮｩｭｾ＠ 60cm/h, pois: 

v = Q 
T n!cos a L + 2 t; 

( sen 2 a ) 

onde: 

Q (vazão de alimentação) = 2 x 10 6cm/h 

n (número de lamelas) = 12 

t (largura das lamelas) = 35 x 2 = 70cm 

A (distância entre lamelas) = Sem 

L (comprimento das lamelas) = 104 X 0,5 = 52cm 

a (ângulo de inclinação das lamelas) = so 9 

Cabe ressaltar que para o comprimento das lamelas (L) foi 

considerado um fator de segurança de 50%, ou seja, supondo que aspaE 

t!culas atingissem, no máximo, a metade das mesmas. Essa medição ｴｾ＠

ve como objetivo não permitir que as partículas tocassem as lamelas 

em seus pontos criticos (topo e base). 

A área de sedimentação do espessador "LAMELACET" é da OE 

dem de 5,62m2 , o que equivale, aproximadamente, a um espessador ciE 

cular convencional de 2,7m de diâmetro. Considerando-se um fator de 

segurança de 50%, a área de sedimentação, para efeito de cálculo, ｳｾ＠

ria de 2,8lm2 • Por outro lado, para a velocidade de sedimentação de 

60cm/h e percentagens de sólidos da polpa, inicial e final de 9% {di 

luição = 10) e 25% (diluição= 3), respectivamente, a área unitária 

de espessamento (A) seria de 0,4Sm2/t/24h (4,81 pés 2/t/24h), pois: 

A 

onde: 

1, 333 {di - df) 

R 

d ( -i diluiçao inicial) = 10 

df (diluição final) = 3 

R (velocidade de sedimentação) 60cm/h 

'• 

1 
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Considerando-se a área de sedimentação do espessador de 

2,8lm
2

, e sendo a área unitária calculada de 0,4Sm2/t/24h, verif! 

cou-se que o espessador teria capacidade máxima para tratar 260kg/h 

de sólidos, o que representaria aproximadamente 2,7m3;h de polpa, e 

uma concentração de sólidos de 95g/i. Logo, para uma alimentação de 

2m
3
/h, sendo a concentração de sólidos na polpa de 95g/i, o ･ｳｰ･ｳｳｾ＠

dor seria alimentado por uma vazão de sólidos de 190kgjh, o que ･ｳｴｾ＠

ria dentro da capacidade do mesmo. Dessa forma, os ensaios de banca 

da foram conduzidos tendo como base a alimentação do espessador de 

2m
3
/h; porém, para evitar possíveis problemas gerados por turbulén 

cias no escoamento e dificuldades de deslizamento das partículas so 

bre as lamelas, optou-se por acrescentar um fator de segurança de 50% 

à velocidade de sedimentação, a ser alcançada após floculação, a qual 

passou a ser de 90cm/h. 

Após ser estimulada a velocidade de sedimentação mínima 

que os sólidos deveriam atingir, após floculação, iniciaram-se os ･ｾ＠

saios de bancada, onde foram testados os floculantes apresentados na 

Tabela 3. 

Tabela 3 - Floculantes utilizados nos ensaios de bancada. 

FLOCULANTE (TIPO) FABRICANTE CARÂTER CUSTO P/KG (US$) 
IONICO 

NALCO 7871 NALCO não iónico 1,9 

NALCO 8867 NALCO aniônico 2,1 

NALCO 8872 NALCO aniônico 2,0 

SUPERFLOC A-100 CYANAMID aniónico 11,2 

SUPERFLOC A-120 CYANAMID aniônico 11,2 

SUPERFLOC A-130 CYANAMID aniôriico 11,2 

SUPERFLOC A-137 CYANAMID aniônico 11,2 

SUPERFLOC A-150 CYANAMID aniônico 11,2 

BOSEFLOC A-4l(A61BC) HOECHST aniônico 7,2 

BUFLOC 4AI BUKMAN aniônico 0,8 

OBS.: DÓlar de Set./86- (1 US$ Cz$ 13,84). 

Comparando-se as curvas de ｳ･､ｩｭ･ｮｾ｡￣ｯ＠ obtidas, foram ･ｾ＠

colhidos, para serem testados em escala piloto, os floculantes ｡ｰｲｾ＠
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sentados na Tabela 4. Todos esses floculantes proporcionaram clarif! 

cação da água a nivel desejável (máximo de O,Olg de sólidos ｳｵｳｰ･ｾ＠

sos/litro), gerando a formação de flocos bem definidos. 

6. ESTUDO EM ESCALA PILOTO 

Os trabalhos em escala piloto foram realizados com base 

no cicuito apresentado na Figura 2. 

Inicialmente, as atenções foram voltadas somente para o 

espessador de lamelas, objetivando-se a definição de suas condições 

operacionais. Quando da conclusão dessa etapa, deu-se início ao ･ｳｴｾ＠

do de desaguamento, por filtração, da polpa de carvão adensada 

("underflow" do espessadorl. 

Após terem sido realizados os ensaios piloto ｰｲ･ｬｩｭｩｮｾ＠

res e modificações no circuito, foi executada uma bateria de novos 

ensaios, objetivandoaotimização dos parâmetros operacionais, a qual 

envolveu tanto o floculante NALCO 8867, como os floculantes BOSEFLOC 

A-41 e SUPERFLOC A-150. Como o ocorrido quando da utilização do ｦｬｾ＠

culante NALCO 8867 (ensaios preliminares), também foi necessária a 

duplicação nas dosagens dos floculantes da HOECHST e CYANAMID. Os me 

lhores resultados obtidos estão apresentados na Tabela 5. 

Após o término dos ensaios com o espessador de lamelas, 

deu-se inicio ao estudo de desaguamento do mesmo, através de ｦｩｬｴｲｾ＠

ção. Nesta etapa, teve-se como meta a obtenção de uma torta com máx! 

mode25% deumidade,o que facilitaria o tranporte da mesma, para ｰｯｾ＠

terior comercialização. 

Mesmo tendo sido indicado o filtro tipo prensa ､･ｳ｡ｧｵ｡､ｾ＠

ra, como equipamento adequado para a realização do desaguamento, ｦｾ＠

ram executados alguns ensaios simulando a utilização de um filtro de 

tambor a vácuo ("Leaf-Test"). Os resultados desses ensaios não foram 

satisfatórios, pois as tortas obtidas apresentaram umidades de 40%. 

Os ensaios simulando a utilização do filtro tipo prensa 

desaguadora foram realizados por técnicos da Feba Indústria Mecânica 

Ltda., com acompanhamento da equipe técnica do CETEM. Como já era ･ｾ＠

perado, os resultado s obtidos mostraram a viabilidade técnica de uti 

lização do filtro em que s tão, para o desaguamento do "underflow" do 

espessador. Foi obtida uma torta final com aproximadamente 25% de 

umidade, sendo que forRm consumidos 0,227kg de floculante por ｴｯｮ･ｬｾ＠

da de carvão (base sec a ) , na alimentação do filtro (faixa ideal: 0,2 
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a 0,4kg/t). Foram testados pela Feba os floculantes: MAGNAFLOC M35l 

da Allied Colloids - Inglaterra e AF 400 da BASF - Alemanha. A t!tu 
lo exploratório, realizaram-se alguns ensaios com 

BOSEFLOC A-41 da HOECHST, onde foram verificados 
lhantes, sendo o consumo médio de 0,250kg/t. 

o floculante 

resultados sem! 

7. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados obtidos no presente trabalho,con 
clui-se que: 

a) O processo envolvendo espessador de lamelas ｣ｯｮｴｲ｡｣ｯｾ＠

rente é tecnicamente viável para o tratamento dos efluentes do ｌ｡ｶｾ＠

dor Central de Capivari, tendo em vista que obteve-se a clarificação 
da água visando recirculação (máximo de 0,22g de sólidos suspensos/ 
litro) e adensamento do lodo na faixa operacional do filtro tipo 

prensa desaguadora ＨｾＲＵＥ＠ de sólidos). 

b) O desaguamento indicado para o "underflow• do ･ｳｰ･ｳｳｾ＠

dor deverá ser realizado através de filtro prensa desaguadora, no 
qual atingiu-se umidade final da torta (finos de carvão) de 25%. 

c) As operações de espessamento/clarificação e filtração 
apresentaram baixos consumos de agentes floculantes. No 
o consumo foi na faixa de 92 a 346g por tonelada de carvão 
ca), sendo que na filtração consumiu-se cerca de 250g/t 

(base seca). 

espessador 

(base S! 
de carvão 

d) O custo de floculação apresentou-se reduzido, sendo 

que no espessamento o valor médio foi de US$ O, 86 por tonelada de ｣｡ｾ＠

vão (base seca), e na etapa de filtração o mesmo foi de aproximadamen 
teUS$ 1,88 (teste com o BOSEFLOC A-41). Cabe salientar que o ｦｬｯ｣ｾ＠

lante recentemente desenvolvido pela Cia.Catarinense de Alcool deve 
ser testado futuramente, devido a sua boa eficiência obtida em ensai 
os exploratórios e, principalmente, ao seu baixo custo Ｈｾ＠ US$ O, 07 /kg). 

e) Em termos de uma unidade industrial, considerando-se 

um circuito para tratar todo o ･ｦｬｵ･ｮｴ･Ｈｾ＠ 370m3/h), o processo em 

questão possibilitaria', ao Lavador de Capivar!, o aproveitamento de 

aproximadamente 300m3/h de água de recirculação (água do espessador 

e do filtro), o que representaria uma economia de cerca de 46% no 
bombeamento de água do Rio Capivar!, o qual é atualmente de 650m3/h. 
Por outro lado, o mesmo processo daria margem para a recuperação de 

cerca de 32t/h de finos de carvão, considerado corno energético, que 
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atualmente são despejados em bacias de decantação, gerando poluição 

do meio ambiente. 

f) Através de estudos econõmicos realizados pela Hidr2 

qulmica Engenharia, o processo em questão apresentou-se viável, ｣ｯｾ＠

siderando-se a futura comercialização dos finos de carvão e a ｲ･｣ｩｲ｣ｾ＠

lação de água. O investimento total para implantação do processo ｳｾ＠

ria da ordem deUS$ 1,734,104. com amortização prevista para 7,5 ｭｾ＠

ses (Lavador operando com 800t/h) ou de US$ 3,034,682, com ｡ｭｯｲｴｩｺｾ＠

ção em 11,5 meses, caso o Lavador de Capivari aumentasse a sua ｣｡ｰｾ＠

cidade de processamento para 1250t/h de carvão (CPL) • 
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TAIELA 4 • ,-LOCULANTEI UCOLHIDOS E CONDIÇÕES DE 'LOCULAçÁO 

DOSAGEM COHC. DA SOLUÇÃO 
FLOCULANTE 

I /m• 
FLOCULANTE 

(TIPO I 9/1 
DE POLPA DE SÓLIDOS 1%1 

NALCO 
ｉｾ＠ 173 ＰＬＱｾ＠

8867 

SUPERFLOC 
4 46 

A - 150 
0,04 

BOSEFLOC 

A- 41 
ｾ＠ 56 0,05 

Oba : Velocidodt dt stdimentoç6o sem tloculontt a 11
1
76cm/h 

Dólar dt o.-186 (I US I • Ct 113,841 

CUSTO/m
1 

CUSTO/I 

(US 11 (US 11 

0,03 0,36 

0,04 0,52 

0,04 0,42 

VELOCOADE DE 

SEDIMENTAÇÃO 

IMPRIMIDOS 
DOS SÓLIDOS 

(cm/ h I 

96 

97 

114 

.... .... 
o 
-.l 
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TAIIELA S • MELHORES RESULTADOS OBTIDOS EN PLANTA PILOTO 

TI'O NALCO llll' SUI'[It,LOC A ﾷＱｾＰ＠ .aUFL.OC A· 41 

11•' D[ ｾｍ＠ •• • lO 
o 

IC .. .. ;;; .. c tlt .Dl CARVÃO ••• ll III 

"' c .. 
" COMe . OA SOLuçÃo u 

0,071 0,01 0,01 o .. 1%1 .. 
•;.;io DA SOLuÇÃO 

_j lti•J 
40 40 lO 

ltOTAÇÁO OA 
WIITUIIIA LINTA lO lO lO ,, .... , 

JIOTAÇÁO OA 
tiiiTUIU JIÂI'IDA 100 ... ... ..... , 

'IAZÁO Dl ALIW[IHAÇÂO 

00 lSI'[SIADOR 
fJ/h) 

o.ato t,OOS 1,014 

CONC. Ol tÓLtD9S .... ALIN(NTAÇAO 05 •• •• 
ｾｾ＠

ÇONC . 01 IÔLIDOS 
MO •uNDIIt'LOW" n .. n 

('llo) 

OIÚI(TJIO DA IOOUILHA 
NO "'UND[llt,LOW" 1/1 1/1 1/1 

r, ... , 

CONe . ot: SOL IDOS 
NO "'ovt,.FLO*" O, II 0,01 0,01 

(t/1 J 

CONC . 0[ SÓLIDOS 
MO "'Qv[JtFLOW"' DISSOLVIDOS 0,&00 O,UI O, I I? 

lt/1) 

oH 00 "'OY[II,.LOW"' ... T,l ..• 
cuno I•' •• POLI' A 

0,01 o ,ao 1,04 
I UI I J 

CUSTO /h!a Ol IÔLIOOt .... 
ｾﾷﾷ＠

0,14 
IUI I I 

Oba.1 Dólar di 1111mbro /86 ( IUS I • C r 113,84) 

I 
i 

I 
i 
i 

I 

• 

.i 
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COAGULAÇÃO 
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8ACIA O! 
O[CAHTAÇÃO 

... .. z ... 
;:) ... ... ... 

CALHA 

CUTAOOII 

LA-...ooll 

MISTUitAOOII 

IOIIIA ｬ ｏ Ａ［ｾ＠ IA 

FII. Z • "CIIICUITO DA USINA PILOTO 

IIISTUII A OOitt:l 
IIÁPI 00 ! LIWWI 

lOMBA 
OOSAOOIIA 

& ANOUf: O[ 
I.OCUI.o\NTE 

r---
1 
I 
I 
I 
I 
I 

!SHSSAOOR 

0 

ﾷｾｉ＠
ｾＭｃａｌｈａ＠

IOIIIIA 

ＭＭ｀ｾｔｏｉｉｔａ＠
00 FILTitO 

(Í) PARA FUTURA ltf:CIItCULAÇÂO OE ÁGUA 

@ PARA FUTURO APROVEITAMENTO OE FINOS 

Q) LINHA A S[lt [LIMINAOA POSTERIORMENTE 

...... 

...... .... 
o 


