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RESUMO 
O beneficiamento do carvão por via úmida supõe um líquido como transporte e meio de separação das partículas, requerendo 
desta forma a utilização de água no processo de separação entre o mineral c o rejeito. Este processo no final resulta na fom1a
çào de um efluente formado por partículas tinas c água que são lançados cm bacias de sedimentação, onde o material sólido é 
sedimentado c o efluente clarificado retorna ao sistema de beneficiamento ou é lançado nos recursos hídricos. Entretanto, o sis
tema de bacias ocupa uma grande área c demanda um intenso trabalho para retirada do material sólido sedimentado. Buscan
do alternativas a este sistema de bacias, as empresas Aquaflot c Rio Deserto realizaram estudos cm escala de bancada e pilo
to, para avaliar a utilização de cspessadorcs de lamelas na clarificação de efluentes de lavadores de carvão da região carbonífe
ra de Criciúma, SC. Os ensaios cm escala de bancada caracterizaram as difcrcn les polpas geradas c estabeleceram as curvas de 
sedimentação, enquanto que o estudo na planta piloto avaliou a eficiência c a operacionalidade do cspcssador de lamelas, além 
do efeito da vazão e da concentração de sólidos da alimentação, da vazão do "undcrflow" e da concentração de flocul antc. 
Os resultados oblidos nos ensaios com a planta piloto comprovaram a eficiência do cspessador de lamelas no tratamento dos 
efluentes de lavadores de carvão. Os melhores resultados apresentaram uma taxa de aplicação superficial de 4m/h, com uma 
vazão de alimentação de I Om'!h (ó,2'Yr, de sólidos), vazão de "undcrflow" de I ,8m3/h (29,3'Yo de sólidos), além de uma eleva
da clarificação do "overflow" (0,4% de sólidos). Esses resultados colaboraram para a implantação de duas unidades industriais 
para tratamento do efluente de lavadores de carvão, uma com capacidade de 250m'/h, operando desde 2007 e outra, com capa
cidade de 350m'/h, çm fase final de instalação, além da implantação de uma unidade com capacidade de 180 m'/h para o trata
mento de efluentes d.: DAM , operando dcsde abril dç 2007. 

PALAVRAS CHAVE: Carvão, Ftluentc, Bacias de Decantação, Espessador de Lamelas. 

ABSTRACT 
The bcncficiation of coai by wct assumes a liquid as means of lransport and separation of parti eles, thus requiring the use 
of water in thc process of scparation bctween thc mineral anel waste. This process in the final results in the formation 
of an cfHuent formed by fine particles and water that are releascd into the scd imentation basin where the solids anel sed i
ment and the clarified efH ucnt returns to the system or is releascd in watcr resources. However, the system of basin oecu
pies a large arca anel requirc an intcnsivc work to remove thc solid material sedimented. Secking altcrnatives to this system of 
basins, thc companies Aquaflot and Rio D.:serto conductcd studies on the bench and pilo! scale, to evaluate thc use of thicke
ning of lamellae in clarifying lhe dllucnts from th.: washing of coai in the walfield of Criciúma, SC. Tests on thc bench scalc 
used to characterizç thc diflcrcnt pulps gcncrat.:d and sei the curves of sedimentation, whereas in thc pilot pl an t study evalua
ting the efficicncy and opcrability of thc thickcncr of lamcllac, in addition to cvaluate the effect of flow and concentration of 
solids of thc fccd, thc flow of thc undctilow and thc conccntration of floccul ant. Thc rcsults from tests with a pilo! plant pro
vcd the cfticicncy of thc thickening of lamclla in thc treatmcnl of effi ucnts from the washing of coa i. Thc best results showcd 
a rate of application of 4m I h, with a flow rate of tceding of I O m'/h (ó.2% solids), flow of underfl ow of I .8 m'/h (29.3% so
lids ), a high clarity ofthe overflow (0.4% solids). Thesc results contributed to the establishment oftwo industrialunits for the 
treatmcnt of effluent from washing of coul. an, of 250 m'/h capacity, operating since 2007 and another, of 350 m3/h capacity, 
in the final stagc of installation. beyond thc deploymcnl of an unit , of I 80 m' /h capacity, for the treatment of effiuents 
from DAM, opcrating sincc April 2007. 

KEY WORDS: Coai. Erflucnt, Scltling Hasins, Thickcning of Lamcllas. 
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I. INTRODUÇÃO 

O beneficiamento do carvão por via úmida supõe um líquido como transrortc c meio de scraração das partí
culas, requerendo desta forma a utilização de água no processo de separação entre o mineral c o rejeito. Este pro
cesso no final resulta na formação de um efluente formado por partículas !1nas c água que será descartada. Quan
do não tratada de maneira adequada este efluente pode constituir-se cm uma fonte de poluição. 

Normalmente estes efluentes são lançados cm bacias de sedimentação, onde o material sólido é sedimen
tado e o efluente clarificado retorna ao sistema de beneficiamento ou é lançado nos recursos hídricos . Entretanto, 
o sistema de bacias ocupa uma grande área c demanda um intenso trabalho para retirada do material sólido sedi
mcntado. Buscando alternativas a este sistema, a Indústria Carboní!Cra Rio Deserto Ltda, do grupo Empresas Rio 
Deserto S.A, cm parceria com a empresa Aquaflot Industrial Ltda, especializada cm pesquisa c desenvolvimento 
de tecnologias de tratamento de efluentes, realizaram inicialmente um estudo preliminar de viabilidade técnico
econômico de diferentes alternativas para o tratamento do efluente de uma Planta de Beneficiamento de Carvão, 
seguido de um estudo em planta piloto e posteriormente o projeto c implantação de uma unidade industrial. 

O espcssador de lamelas utiliza várias placas inclinadas (lamelas) cm paralelo para maximizar a área de sedi
mentação disponível. Assim, a área de sedimentação de um cspcssador de lamelas é constituída pelo somatório das 
projeções, na horizontal, de um certo número de placas inclinadas, as quais apresentam um pequeno espaçamento 
entre si. Uma vez nas lamelas, as partículas desli zam para baixo rara descarga na zona de espessamento, de onde 
são removidas continuamente por meio de bombeamento. O efluente clarificado é colctado cm canais vertedores 
instalados na parte superior do espessador (Vida! e Horn Filho, 19XR; Di Bernardo, 1997). 

2. DESENVOLVIMENTO 

O estudo preliminar de caracterização dos efluentes c avaliação das alternativas (Aquaflot, 2004) demonstrou 
que a utilização do cspessador de lamelas apresentava um grande rotcncial para ser utili zado como uma alterna
tiva técnica c econômica para o tratamento dos efluentes do beneficiamento do carvão, uma vez que este equipa
mento utilizava o principio de separação por gravidade, ocupava apenas cerca de I O 'Y., do espaço ocupado por um 
espessador convencional e apresentava custos de implantação c operação interiores ou similares as demais alter
nativas avaliadas (bacias de sedimentação e cspcssador convencional tipo "Door"). 

Após o estudo preliminar foi implantado, junto à planta de beneficiamento de carvão do Lavador da Mina Bar
ro Branco (Lauro Muller, SC), uma unidade piloto, com capacidade de I O m'/h, para avaliar a eficiência c opera
cionalidade do uso contínuo do cspessador de lamelas, além do efeito da vazão c da concentração de sólidos da 
alimentação, da vazão do "undcrflow" c da concentração de tloculantc (Aquatlot, 2005). 

Os estudos com a planta piloto proporcionaram também a obtenção dos parâmetros necessários para a elabo
ração do projeto de implantação de uma unidade industrial, com 250 m'/h de capacidade, para o tratamento dos 
efluentes gerados no Lavador da Mi na Barro Branco (Aquatlot, 2006 ). 

3. CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES 

Inicialmente foram caracterizados quanto ao pH, teor de cinzas, concentração de sólidos ((',.,1), distribuição 
granulométrica e densidade dos sólidos (p,01), dois diferentes efluentes gerados a partir do beneficiamento de car
vões oriundos da Camada Bonito (Lavador Barro Branco, Indústria Carbonífera Rio Deserto) c da Camada Bar
ro Branco (Lavador Esperança, Carbonífera Metropolitana), os quais representam os dois principais tipos de car
vão ROM beneficiados na região carbonífera de Criciúma-SC. Os resultados destes ensaios de caracterização são 
apresentados na Tabela I e nas Figuras I c 2. 

Também foram realizados ensaios de espessamento, utilizando-se como variáveis o ajuste de pH da polpa 
(com NaOH) c a adição de floculante (catiônico de alta carga c alto peso molecular, Mafloc-490) . Os ensaios to
ram realizados colocando uma amostra representativa do efluente em uma proveta de I 000 mL c mantendo sob 
agitação até que todas as partículas estivessem cm suspensão, cm seguida, quando estabelecido, era ajustado o 
pH , adicionado o floculante c realizada as misturas rápida c lenta c então a polpa era deixada sedimentar, sendo re
gistrado o tempo decorrido para formação das intertàccs c a altura da intertàcc. Colocando-se num diagrama a al
tura da interface em função do tempo decorrido, obtiveram-se as curvas de sedimentação dos efluentes caracteri
zados (Figura 3). 
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Tabela 1: Ensaios de caractcrizaç;1o das amostras dos efluentes gerados no Lavador Barro Branco (Camada Bonito) 

c no Lavador Esperança (Camada Barro Branco). 
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Figura I: Curva de distribuição granulométrica da amostra da Camada Bonito. 
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Figura 2: Curva de distribuio;ào granu lométrica da amostra da Camada Barro Branco. 
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Figura 3: Curvas de sedimentação obtidas para as duas amostras estudadas (Camadas Bon ito c Barro Branco). 

cm função do pH e da concentração de floculantc. 

Os resultados mostram uma significativa diferença entre as duas amostras caracterizadas . A amostra da Cama
da Bonito apresenta uma maior concentração inicial de sólidos e uma menor velocidade de sedimentação compa
rada a da Camada Barro Branco. O uso de floculantc proporcionou, para ambas as amostras, um aumento da velo
cidade de sedimentação e também um maior espessamento dos sólidos scdimcntados. 

A partir das curvas de sedimentação obtidas nos ensaios de espessamento utilizou-se o método de Talmad
ge c Fitch para o cálculo da razão de espessamento e pré-dimensionamento dos cspcssadores. A razão de espessa
mento é o parâmetro que expressa, para uma determinada polpa, a área necessária para espessar I tonelada de só
lidos em 24 horas. Este parâmetro quando multiplicado pela tonelagem de sólidos a serem espessados fornece a 
área necessária para o equipamento. 

A partir da análise técnica elaborou-se uma estimativa do investimento necessário para impl antação das alter
nativas apresentadas . Buscou-se calcular o custo de implantação c operacional das alternati vas através das especi
ficações dos equipamentos e informações obtidas com fornecedores c usuários dos equipamentos. 

A avaliação técnica c econômica preliminar demonstrou que a utilização do cspcssador de lamelas apresenta
va um grande potencial para ser utilizado como uma alternativa para o tratamento dos efluentes do beneficiamento 
do carvão, por apresentar custos de implantação e operação inferiores ou similares as demais alternativas avalia
das (bacias de sedimentação e espessador convencional tipo " Door"). Entretanto, como essa tecnologia não era 
ainda muito utilizada na mineração brasileira, foi proposta a realização de estudos a nível piloto, para se compro
var a sua viabilidade técnica c obter os dados necessários para o dimensionamento e para a elaboração do projeto 
de implantação de uma unidade industrial de tratamento do efluente de um lavador de carvão. 

4. ESTUDO EM PLANTA PILOTO 

Após a elaboração do flu xograma do processo (Figura 4), dimensionamento, especificação c aquisição dos 
equipamentos, a unidade piloto, com capacidade de I O m3/h, foi instalada junto ao tanque de acúmulo do efluen
te do Lavador da Mina Barro Branco, Lauro Muller-Se (Figuras 5, 6 c 7). 

Na chegada do efluente do Lavador foi instalada uma caixa de desvio para obtenção de uma amostra repre
sentativa do efluente, que era direcionada para a planta piloto. O efluente por meio de tubulação c válvula era di 
recionado para uma calha parshall de 3" (Figura 8) com o objetivo de se medir a vazão de efluente que estava sen
do alimentada. Na calha parshall era feita a dosagem do polímero floculantc. Este era preparado cm um tan
que de 300 L de capacidade, com uma concentração de O, I% (I g/L) e após um tempo aproximado de I hora 
era transferido para um reservatório de 500 L, de onde era bombeado por meio de uma bomba dosadora. A partir 
da calha parshall o efluente seguia por gravidade para o cspcssador piloto. o qual possuía na sua entrada um t1o
culador hidráulico. 
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No espessador as lamelas tubulares fonnavam canais por onde o efluente passava, sendo que os sólidos após 
decantarem oas lamelas seguiam para parte inferior do tanque, de onde eram removidos por uma bomba helicoi
dal. Este material era dirccionado para uma peneira que tinha por finalidade desaguamento da poJpa (Figuras 9 e 
10). O efluente clarificado era coletado na pane superior, sendo descartado na bacia de captação da água do lava
dor (Figuras 11 e 12). 

Caixa de 

Tanque de A cúmulo de 
Efluente do Lavador 

Peneira 

Preparo e 
Annaz.eoamento 

de Floculantc 

Espessador 
de Lamelas 

Desaguadora ---~1 ~lll1 
Bomba do 

"Uodertlow" 

Efluente Tratado 
"Overflow" 

Figura 4: Fluxograma da planta piloto instalada junto ao Lavador da Mina Barro Branco, Lauro Muller-SC. 

Figura 5: Tanque de acúmulo do efluente do Lavador. Figura 6: Local de instalação da planta piloto. 
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Figura 7: Espessador de lamelas piloto. 

Figura 9: Peneira desaguadora do "underflow". 

Figura 11 : Saída do efluente clarificado. 
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Figura 8: Calha Parshal de 3". 

Figura 10: Produtos da 
peneira desaguadora. 

Figura 12: Local de descarte do efluente clarificado. 
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Os ensaios na planta piloto tiveram por finalidade avaliar a eficiência e operacionalidade do uso do espessa
dor de lamelas para o tratamento do eOuentc resultante no beneficiamento do carvão. Durante os testes 
eram coletadas amostras da alimentação, do "underflow" e do "overllow" para a obtenção da concentração de só
lidos destes fluxos. 

Os resultados obtidos nos ensaios com a planta piloto comprovaram a eficiência do espessador de lamelas 
para o tratamento dos efluentes do lavador de carvão. Os melhores resultados apresentaram uma taxa de aplica
ção superficial de 4mlh, com uma vazão de a limentação de 10m3/h (6,2% de sólidos), vazão de "undcrflow" de 
I ,8m3/h (29,3% de sólidos), além de uma elevada clarificação do "overflow" (0,4% de sólidos), como pode ser ob
servado na Figura 13. 

A Figura 14 apresenta o efeito da vazão de "underflow" sobre o percentual de sólidos(% p/p), para as vazões 
de alimentação de 6 e I O m~/h. Observa-se que para a vazão de 6 m31h não se atinge o máximo de % p/p, indi
cando que seria possível reduzir ainda mais a vazão de "underflow'', entretanto com lO m3/h, se atinge o má
ximo (29.3%) com uma vazão de "underflow" de I ,8 m3/h, sendo que com vazões menores de "underflow" tem
se uma redução do %p/p e a saída de sólidos no '"overflow". 

Figura 13: Amostras comparativas dos diferentes fluxos da Planta Piloto: A= Alimentação- Efluente do Lavador; 
B = .. Overflow"- Efluente Clarificado; C "Underflow"- Sólidos Espessados. 
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Figura 14: Efeito da vazão de "underflow'' sobre o% p/p do material espessado, para alimentação de 6 e I O m11h. 
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5. JMPLANTAÇÃO DO ESPESSADORDE LAMELAS INDUSTRIAL 

Os estudos cm escalas de bancada e piloto proporcionaram a obtenção dos parâmetros necessários para n ela
boração do projeto de implantação de tuna unidade indlJStrial, com 250 m3/h de capacidade, para o tratamento dos 
efluentes gerados no Lavador da Mina Barro Branco (Figuras 15 a 19). Esta unidade, que é pioneira na apli
cação do espessador de lamelas para tratamento dos efluentes do bene1Jciamcnto de carvão da região de Crieiúma, 
se, está em operação desde março de 2007 e tem sido utilizada como parâmetro para implantação de outra unida
de, mais otimizada e com maior capacidade (350 m1/h), que se encontra em fase final de instalação. Todo este de
senvolvimento real iLado também propiciou a elaboração de diversos estudos e projetos de implantação de siste
mas empregando espessadorcs de lamelas para o tratamento de outros tipos de efluentes, como drenagem ácida de 
mina (ETEDAM Coperminas, 180m3/h; ETEDAM Piloto CRM-Malha I, 5 m3/h), efluentes da indústria cerâmica 
(ETE Esmalglass, 6 m3/h), entre outros. 

Figura 15: Instalação do cspessador de lamelas. Figura 16: Espcssador de lamelas Lavador Barro Branco. 

Figura 17: Vista superior do espessador de lamelas. Figura 18: Vistas das lamelas e canais coletores. 
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Efluente Floculado Efluente Sedimcntado Efluente Clarificado Efluente "Undertlow" 

Figura 19: Amostras comparativas dos diferentes fluxos do Espcssador da Lam elas do Lav11dor Barro Branco. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização do cspessador de lamelas no tratamento dos efluentes gerados no beneficiamento do carvão, es
pecificamente no caso do Lavador Barro Branco, que opera com o carvão da Camada Bonito, esta se mostrando 
uma tecnologia viável técnica e economicamente, apresentando bons resultados, tanto em tennos de clarificação 
do efluente como na obtenção de um Iodo ("underflow") com sólidos na faixa de 25-30% (p/p). 

A operação do equipamento, tanto cm escala piloto como em escala industrial, indicaram sua viabilidade 
técnica, embora tenha se mostrado um pouco sensível a variações bntscas nas características do efluente que 
está sendo tratado. Este comportamento também pode ser observado nas curvas de sedimentação obtidas nos en
saios de caracterização realizados com os dois tipos de carvão beneficiados na região carbonífera de Santa Ca
tarina, onde o uso de polimero floculantc e o pH tem influencia na velocidade de sedimentação dos sólidos e no 
volume de material espessado. 

Assim, uma variação cm lermos de pH ou do tipo de carvão que esta sendo alimentado, ou mesmo um car
vão com maior teor de impurezas, como o extraído a céu aberto, pode ocasionar uma variação nas característi
cas físico químicas do efluente e com isso prejudicar a eficiência do equipamento. Isto, cm função de que por 
possuir menor área e, conseqüentemente um menor tempo de residência, resulta cm uma menor capacidade de 
absorver estas variações, ao contrário das bacias de sedimentação que por possuírem uma maior área possibili
tam uma melhor absorção das variações do efluente. 

Portanto, em uma planta de tratamento com a utilização do espcssador de lamela deverá ser previsto a insta
lação de unidades de preparo c dosagem de produtos qu1micos, em especial reguladores de pH e polímeros flo
culantcs, que permitam um controle adequado da dosagem destes produtos, cm função das variações observa
das no efluente, para que se possa obter velocidade de sedimentação e volume de espessado similares aos parâ
metros utilizados no dimensionamento do espcssador de lamelas. 

Finalmente cabe destacar o grande potencial apresentado pelo sistema de espessador de lamelas estudado, 
na substituição de bacias de sedimentação de diferentes tipos de minérios, principalmente em função da sua alta 
taxa de aplicação, necessitando uma área reduzida de instalação, elevada eficiência de clarificação c o bom ni
vel de adensamento do material scdimentado. . 
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