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RESUMO 
Seguindo a tendência mundial de reaprove itamento dos escassos recursos materiais não-renováveis , a partir da reciclagem de 
res íduos urbanos c industri ais , busca-se, no presente est udo, estabelecer a rcc upcrab ilidadc da matéria carbonosa remanescen te 
em amostras de rejeitos carbonosos (subprodutos). rcfugados nas operações de benefici amento quando carvão CE-5200 é pro
duzido na Mina 1:3utiá Lcsh.: da COPELMI Mineração, bem como avaliar as perdas ocorridas na mesma operação. 
As amostras foram ensaiadas no Laboratório de Processamento Mineral dessa Uni vers idade. Com exceção de um lote, que per
maneceu na mesma granulomctria cm que foi recebido, os demais foram reduzidos I 00"/c, a -9,5 mm e -2,0 mm e com o ante
rior, com a fin alidade de mensuração do grau de liberação da fraçào orgânica, mediante ensaios de afunda-flutua, identificando 
os carvões remanescentes cm cada li"açüo . Em quatro densidades teóricas de corte (I ,5; I ,R ; 2,0 c 2,2), c com base no critério 
adotado para avaliaçüo dos resultados dos parümctros 'rccupcraçüo mássica' c ' teor cm c inzas'. acima de 12% e cm torno de 
30%. respecti vamente. pesqui sa-se carv<lo que se aproxime do tipo CE-5200 (carvão energético com teor cm cinzas de 30% ) 
e com o conhecimento dos respectivos percentua is múss icos c teores de cinzas, avaliam-se suas características visando apli ca
ção cm maior escala. 
Ao fin al. ve ri fica -se que na l ~ti x a -Y.5 m111 ocorre o ma ior grau de liberação da matéria orgánica, impactando nos resultados de 
recuperação mássica c teor cm cinzas que se aproximam dos propostos. Os subprodutos Rejeito I c Intermediário apresentam 
percentuais de 14,02%, \'('/"SII s 2X.65'Y., c de I X, I O'X, versus 29,56%, recuperação versus teor de ci nzas respectivamente. Esses 
resultados identificam as perdas existentes nas operações de beneficiamento da unidade estudada por não haver adequada libe
ração de seus constituintes dentre outras causas possí veis. 
A legitimação dos resultados, para futura implanta(,:àO do reprocessamento dos subprodutos, deve ser avalizada por criteriosa 
análise de viabilidade económica. 

PALAVRAS-CHAVF.: Rcciclagcm. rejeito carbonoso c reprocessamento de carvão 

ABSTRACT 
This work is a study about rccycling of coai wastcs produccd in coai proccssing by jigging. The proccss 
produccs two wastc products. Onc is thc rcfusc from thc tirstji gging stcp. Thc second one. is the clcaning step ofthc first, pro
ducing a sccond wastc material callcd middling . Thc aim is to determine fca sibility o f increasing rccovcry by reproccss ing tho
se samplcs with an additiona ljiggi ng stcp. 
Thc studicd Samplcs camc from Butiá Leste mine, bclonging to COP ELMI mining, from Rio Grande do Sul State, Braz il. Sam

pies were dividcd in thrcc groups: Samplc A that was I OO'Y.,- I 03 mm. Sample B was ground to 100% -9.5 mm . and sample C 
which was ground I 00% -2 111111. Thcn, cach samplc was dividcd in two parti ele sizcs : Sample A was divided in - I 03 mm + 2.0 
mm, - 2.0 mm +0.1 m111 and -- 0.1 mm. By thc othcr hand, samplc B was di vidcd in - Y.5 mm +2.0 mm, - 2.0 mm +0.1 mm and 
--0. 1 111111 . Thc last fra ction C was di vidcd in ··2.0 111111 +0.1 111m and 0. 1 mm. ln ordcr to determine coai scparati on degrcc in cach 
fraction, thc sa111plcs wcre submittcd to sink and float tcsts. Thc dcnsi tics scrics were 1.5 g/cm ', l .R g/cm', 2.0 g/cm1 and 2.2 g! 
cm' . The cri teria to determine rccovcrability was to gct minimum of 12% rccovcry with no more than 30% ash. The rcsults obtai
ncd showcd that sa111plcs that bcst fittcd thc cri teria wcrc thc fl·action I 00% -9.5 mm. ln cfTcct. sample from first rcfusc of Butiá 
Leste gavc 14.02% recovcry and 2X.65'% as h. Middling o fthc samc samplc gavc I R.I 0% recovery and 29.56% ash. 
Thesc rcsults showed that tcchnically it is possiblc to rccovcr more coai from samplcs of thc mine studied. 
Neverthcless. the application of thc proccss must bc supportcd by an cconomical ana lysis. 

KEY-WORDS: Rccyc ling, coa i wastc and coai rcproccssing 
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I. INTRODUÇÃO 

O crescente consumo mundial de recursos de toda ordem (renováveis ou não), impulsionado pelos avanços 
tecnológicos e exigências da sociedade moderna , tem motivado estudos c pesquisas de abrangência acadêmica e 
empresarial direcionados à busca de fontes alternativas de matéria-prima c otimização no uso das existentes. As 
fontes energéticas não-renováveis, fundamentais nesse contexto cm função de sua escassez, têm sido valorizadas 
nos tempos atuais. 

O uso responsável das escassas fontes energéticas existentes , principalmente as não-renováveis, c a recicla
gem de resíduos industriais começam a ser intensificados na Europa c cm outros países para se evitar colapso in
dustrial no futuro, quando a maioria dessas fontes chegarem à exaustão. 

Seguindo essa linha, busca-se na reciclagem de rcjcitos carbonosos a recuperação de carvões remanescentes 
com qualidade adequada a fins industriais, juntamente à avaliação das perdas ocorridas nas operações atuais de tra
tamento com foco no melhor reaproveitamento dessa fonte não-rcnovúvcl. 

A Companhia de Pesquisa c Lavras Minerais (COPELMI Mineração Ltda.) beneficia a fração +2,0 mm do 
carvão britado por processo de jigagcm e em espirais concentradoras a menor que 2,0 mm, separando o con

taminante em dois subprodutos denominados Rejeito I c lntermcdiúrio, sem utilização atual. Interessada no rea
proveitamento dos carvões remanescentes nos subprodutos rcfugados cm seu hcncficiamcnto, a COPELMI vem 
estocando-os com a finalidade de reprocessamento futuro, totalizando mais de um milhão de toneladas armaze
nadas. As amostras dos subprodutos, matéria-prima aqui estudada, foram colctadas nas plantas de tratamento de 
carvão ROM (bruto) da Mina Butiá Leste, localizada no município de Butiú, na porção central do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O presente trabalho constitui-se, além dessa introdução, do objctivo do estudo, a descrição da metodologia 
aplicada , apresentação dos resultados, c por fim, as conclusões. 

I. I. Objetivos do Estudo 

1.1.1. Geral: O estudo investiga a possibilidade de recuperação da matéria carbonosa remanescente cm amos
tras de rejcitos gerados no beneficiamento de carvão na mina da COPELMI Mineração, assim como avalia as per
das ocorridas na mesma operação de tratamento. 

I. 1.2. Específico: 
a) Avaliar o grau de liberação dos constituintes orgânicos c inorgânicos da matriz carhonosa das amostras, pro

vocado pela desagregação das partículas a granulomctrias menores do que a usualmente utilizada nas ope
rações de beneficiamento; 

b) Analisar a possibilidade do reprocessamento dos rejeitas, ora estocados sem aproveitamento imediato com 
base nos resultados obtidos em laboratório; 

c) Demonstrar possíveis perdas por ineficiência decorrentes das operações atuais, cm função da granulomc
tria usual aplicada nos processos. 

1.2. Minas da Copelmi em Estudo 

A COPELMI é proprietária de algumas minas de carvão no estado do Rio Grande do Sul. A mina-alvo nesse 
estudo refere-se à unidade mineradora do Butiá Leste. Esta tem acesso pela Rodovia BR-290, próximo ao trevo 
para o município de Butiá, no km 173. 

A Mina do Butiá Leste é constituída por lavra a céu aberto com capacidade produtiva mensal de até 80 mil 
toneladas de carvão bruto. Todo o carvão R.O.M. (teor de cinzas médio de 50'Y.,) que provém da frente de lavra é 
transportado para ser beneficiado na unidade da Mi na do Recreio, distante cerca de 3 km, cujo acesso se dá pela 
mesma Rodovia no km 178. 

2. EXPERIMENTAL 

2. I. Materiais e Métodos 

Os materiais analisados no presente estudo são amostras de subprodutos (Rejeito I c Intermediário) rcfugados na 
mesma operação de beneficiamento do carvão bruto que objctiva produzir carvão com maior concentração cm maté
ria carbonosa (produto principal), caracterizando-se por apresentar poder calorífico aproximado de 5200 kcal/kg, ou 
seja, carvão energético, tipo CE-5200. A referida operação de beneficiamento para a produção de carvão energético 
supra referido ocorre na Mina Butiá Leste, razão pela qual são produzidos, Rejeito I, bem como Intermediário. 
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Em novembro de 2006, a COPELMI disponibilizou c enviou duas amostras com peso aproximado de 26 kg 
cada uma, procedentes da Mina Mina Butiá Leste, com os subprodutos denominados Rejeito I e Intermediário, que 
foram secas ao sol c acondicionadas cm sacos plásticos para posteriores testes em laboratório. 

Tomando-se quase a totalidade dessas amostras, separaram-se 3 lotes para os seguintes ensaios realiza
dos, conforme procedimentos normalizados na ABNT-NBR X629- Carvão Mineral- Análise Granulométri
ca no LAPROM . 

Obedecendo aos procedimentos da norma ABNT-NBR 8738 - Carvão Mineral - Ensaios Densimétricos, rea
li zaram-se os testes no próprio LAPROM-UFRGS. Todos os lotes ensaiados foram classificados nas telas de aber
turas 2,0 mm c O. I mm e submetidos a ensaios de afunda-flutua. objetivando-se verificar os tipos de carvões exis
tentes nas densidades de corte 1.5 g/cm '. 1.8 g/cm' ; 2,0 g!cm' c 2,2 g/cm'. 

O Lote I, classificado c ti·acionado nas faixas -I 03 mm + 2,0 mm c - 2,0 mm +0, I mm, teve por objetivo ava

liar seu comportamento cm j iguc c a fração menor, o carvão possível de ser obtido cm circuito de finos ( -2,0 mm), 
respectivamente c por fim a - 0, I mm, aquela que pela sua reduzida massa é tratada em processo de flotação, não 
foi submetida a ensaios de afunda-nutua, somente avaliados nos teores de cinzas c umidade. 

No Lote II , separado nas faixas - 9,5 mm +2,0 mm c -2,0 mm +0, I mm, pesquisou-se o tipo de carvão que se 
poderia obter com essa granulomctria também cm jiguc. De forma análoga, buscou-se caracterizar o comporta
mento do carvão possível de ser recuperado cm circuitos de finos na fração - 2,0 mm +0, I mm. 

No Lote III, I 00'% abaixo de 2,0 mm. Embora a faixa granulométrica -2,0 mm não seja aplicada cm operações 
de beneficiamento gravimétrico. devido ao alto custo de desagregação, teve a finalidade de avaliar ainda se houve 
alteração no grau de liberação do carvão-ganga, após a cominuíção e testar granulomctrias intermediárias em fu
turos ensaios que apresentem melhores liberações. 

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesta scção apresentam-se os resultados dos ensaios c análises realizados nos subprodutos Rejeito I c Inter
mediário. ambos procedentes da Mina Mina Butiá Leste. Conjuntamente são discutidos os parâmetros resultantes 
que scqücncialmcntc cmbasam a conclusão final do presente estudo. 

3.1. Critérios para Análise dos Resultados Obtidos no Estudo 

Para a síntese dos diversos pariimetros obtidos após os ensaios de afunda-flutua em laboratório, foram ado
lados dois critérios para a análise dos resultados dos balanços metalúrgicos. Relacionaram-se os principais pa
râmetros dos subprodutos para a a pi icação de cada critério, conforme listado a seguir: 

a) Recuperação teórica total ver.1·u s teor cm cinzas total das faixas granulométricas; 
b) Combinações de recuperação teórica c teores em cinzas por faixa granulométrica versus recuperação teó

rica total e teor cm cinza total cm densidades de corte distintas . 
O objetivo foi identificar, a partir dos ensaios realizados em laboratório , o teor em cinzas e respectiva re

cuperação mássica teórica dos subprodutos Rejeito I c Intermediário que se aproximassem do teor cm cinzas 
obtido IHl operação original de produção de CE-5200 (30'% c.b.s.) c superassem 12% de recuperação mássi
ca total. Escolheu-se o teor cm cinzas próximo a 30'Yo para verificar a partir dos resultados o quanto de car
vão desse tipo está sendo desprezado nas operações de beneficiamento atuais. Adotou-se o percentual más
sico de 12% no estudo (i) por se tratar de amostras de subprodutos (rejeitas) com reduzido teor em matéria 
orgânica: (ii) cm função de a ineficiência dos processos gravimétricos oscilarem cm torno de 10%; e por fim 
(iii) adicionaram-se 2'% no critério para 'ajuste' nos resultados teóricos após mensuração da imperfeição do 
equipamento (dados reais). 

As referidas comparaçôcs tiveram por finalidade apresentar as alterações mensuradas nos parâmetros con
juntos 'recuperação mássica teórica c respectivo teor cm cinzas' avaliados quando se reduziu a granulometria 
das partículas dos subprodutos, indicando a melhor alternativa conjunta que viabilizasse o reprocessamento dos 
subprodutos Rejeito I c lntcnncdiário aqui estudados c adoção de nova granulomctria de beneficiamento para 
o ROM processado. 

3.2. Produtos Procedentes da Mina Butiá Leste 

Os resultados dos ensaios de afunda-tlutua c análise imediata são apresentados em forma de gráficos, 
discriminados por lote c tipo de subproduto. Tendo cm vista que os resultados obtidos na fração -2,0 mm 
+ O, I mm não foram mais promissores do que os alcançados na faixa -9,5 mm, deixaremos de apresentar 
suas análises . 
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3.2.1. Lote l - Subprodutos Rejeito I e Intermediário 

As Figuras I e 2 destacam os resultados de recuperação mássica esperada para o carvão CE-5200. Especifica
mente na fai xa total ensaiada -I 03,0 mm+ O, I mm, este parâmetro é reduzidíssimo (abaixo de 7'%) no Rejeito I, 
aproximando-se de 20% no Intermediário. 
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3.2.2. Lote 11 -Subprodutos Rejeito I c Intermediário 
As Figuras 3 c 4 destacam o aumento significativo da recuperação mássica motivado pelo aumento no grau de 

liberação (-9,5 mm), cm ambos subprodutos (Rejeito I e lntennediário), em tomo de 15%, tornando mais promis
sor o processamento nesta granulometria. As curvas de recuperação na fração -2,0 mm + O, I mm em ambos sub
produtos afàstam-se mais do eixo horizonta l, cm função do acréscimo ocorrido neste parâmetro. 
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4. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados teóricos obtidos, pode se observar a existência de carvões energéticos aceitáveis 
remanescentes nos subprodutos estudados, de proporções variadas em massa e teor de matéria carbonosa, pos

síveis de recuperação em circuito convencional de beneficiamento, desde que adaptado às características tecno

lógicas de lavabilidade de cada subproduto. É possível produzir carvões com teores em cinzas abaixo de 30% e 
recuperações mássicas teóricas próximas a 15%, relativamente ao total refugado no processo atual, conforme Ta
bela seguinte. 

i 

I 

Tabela. Resumo dos principais parâmetros operacionais para tratamento de grossos e finos dos 
subprodutos estudados para viabilização de seu reprocessamento. 

E FAIXAS GRANULOMÉTRICAS ESTUDADAS RESULTADO Q) 

*2 (ponderado) 81ii -9,5 mm + 2,0 mm -2,0 mm+ 0,1 mm 
SUBPRODUTO I ~~ 

CJl Dens. Recup. Cinzas Dens. Recup. Cinzas Recup. Cinzas I ~ 

(mm) (g/cm3
) (%) (%) (gtcm1 (%) (%) (%) (%) I 

Rejeito 1 
9,5 1,6 9,06 31,25 1,6 4,94 23,89 14,02 26,65 

Mina Butiá Leste 

Intermediário 
9,5 1,6 9,97 26,12 2,0 6,13 31,33 16,10 29,56 

Mina Butiá Leste 

O carvão que atualrnente abastece o lavador de Recreio, se cominuldo l 00% (em massa) -9,5 mm. pode au
mentar a recuperação de carvão CE-5200, haja vista esta granulometria apresentar maior grau de liberação, se 
comparada com -103,0 mm c -2,0 mm, aJém de ter aplicabilidade operacional no beneficiamento, sendo a faixa 

granulométrica -9,5 mm +2,0 mm tratada em jigue e -2,0 mm + O, 1 mm em espirais concentradoras ou equipamen
to para concentração de finos afim. 

A densidade teórica de I ,8 glcm3 se fixou como a densidade de corte para o carvão CE-5200 no processamen

to das frações superiores a 2 mm, e l ,8 glcm3 e 2,0 glcm3 para as frações finas ( -2 mm) dos subprodutos Rejeito 
1 e Intermediário, respectivamente, determinando as maiores recuperações teóricas e mantendo os teores cm cin
zas próximos a 30%. 

No subproduto Rejeito I, observa-se a possibilidade de se obter carvão CE-5200 com teor cm cinzas ligeira

mente abaixo de 30% (28,65%) e recuperação teórica de 14,02%, quando a densidade teórica de corte de I ,8 gl 
cm é empregada nos circuitos de graúdos (jigue) e finos (espirais concentradoras). A blendagem das frações graú

da e fina faz-se necessário no Rejeito I, a fim de que se alcancem a recuperação mássica teórica e teor acima re
ferenciados. 

Na análise do subproduto lntermediãrio, encontra-se o melhor resultado total ponderado ' recuperação versus 
3teor em cinzas'. Na combinação que utiliza a densidade teórica de corte de 1,8 glcm3 na fração grosseira {+2,0 
mm) e 2,0 glcm3 para a concentração da fina (-2,0 mm), obtém-se recuperação mássica teórica de 18,10% e teor 
em cinzas 29,56%; praticamente o valor almejado. Alternativamente, mantendo-se a mesma densidade de corte I ,8 

g/cm cm ambos os circuitos (graúdo + fino), é possível a produção de carvão com teor cm c inzas inferior a 30% 
(26,39%), c recuperação teórica de 16,08%, embora menor em massa que na combinação anterior. Esse produ
to poderia integrar blending com carvões menos favorecidos em teor de matéria carbonosa, 'produzindo' carvões 

com poder calorífico mais adequado e vultosa recuperação mássica. 
Considerando que os subprodutos Rejeito 1 e o Intem1ediário contribuem com 32% c 17% da alimentação da 

planta de beneficiamento, respectivamente, pode-se verificar que o processamento atual deixa de produzir e comer
cializar carvão com teor de cinzas ponderado de 29% e 7,5% da massa do ROM tratado, além de provocar aumento 

no custo unitário do carvão beneficiado, em virtude de sua deposição c prejuízos causados ao meio ambiente. 
Uma criteriosa análise de viabilidade econômica do reprocessamento aqui discutido faz-se indispensável para 

a determinação de sua implantação a nível industrial na Mina Butiá Leste. 

As conclusões expostas até aqui não se esgotam no presente trabalho, haja vista o tema ser novo e extenso. 
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