COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO
EXPANSÃO NA CAPACIDADE DE BENEFICIAMENTO DE CARVÃO MINERAL.

João Carlos Leusin*

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo mostrar a significativa expansão que deverá ocorrer, nos próximos dois anos,

na

capacidade instalada de beneficiamento de carvão, dentro da Companhia Riograndense de Mineração. No seu texto, aborda-se-á as
｣｡ｲｾ＠

terísticas básicas dos carvões que serão beneficiados, o tratamento atual na Mina do Leão I e o tratamento futuro que
Minas do Leão II, Iruí e Candiota.

* Eng. Chefe da Divisão de Projetes e Obras - CRM
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ｯ｣ｾｲ･￡＠

nas

Companhia Riograndense de Mineração.
Expansion of
ｾ

ｨ･＠

coal preparation capacity.

ABSTRACT

This work shows the significant expansion that shall take
place within the next two years in the installed

capacity

of

the

coal preparation plants of the Companhia Riograndense de Mineração.
Basic characteristics of the coals to be processed

are

presented

together with the flowsheet of Leão I Mine and those planned beneficiation circuits to be implanted at Leão II, Iruí and Candiota Mines.
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1 - INTRODUÇÃO
Em nome da Direção da Companhia Riograndense de
Mineração e no meu próprio, desejo, inicialme nte, congratularme com os Departamentos de Minas e Metalurgia da

Universidade

Federal do Rio Grande do Sul pela realização deste VIII

Encon

tro Nacional de Tratamento de Minérios e Hidrometalurgia,

bem

como externar nossos agradecimentos pelo convite que nos

moti

vou a apresentar este trabalho.

I

A finalidade básica que nos propomos é a de mos
trar o

crescimento que ocorrerá,
ｳｩｧｮｦｾ｡ｴｶｯ＠

nos

próximos

dois anos, na capacidade e na qualidade do beneficiamento

de

carvão dentro da Companhia Riograndense de Mineração, ou seja,
um aumento na capacidade instalada que hoje é de 130 TPH, para
2150 TPH no final de 1983, com a utilização racional de técni-

;"
I
li

cas comprovadas e regionalmente econômicas.
rã uma

Tal fato implica-

produção total de "run of mine" da ordem de 8.600.000t/

ano a serem produzidas nas Minas do Leão I, Leão II,Irui e
\1;

'
I

I

,,

!
ti

Íl

diota, representando uma colocação no mercado consumidor,

ｃ｡ｾ＠

｡ｾ＠

tir de 1985, de um total anual de aproximadamente 5.400.000t de
carvao vendável.
Para atingir este objetivo, a
ｃｒｍＬ｣ｲｩｴ･ｯｳ｡ｭｾ＠

te, optou pela compra das usinas pelo sistema "turn-key",
dividualme nte para cada Mina

(Le ão II, Candiota e Irui),

inｴｯｭ｡ｾ＠

do a seu encargo, porém, a escolha do processo a ser utiliaado,
bem c omo a definição do fluxograma básico d e beneficiamento.
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Treze consórcios qualificaram-se para
ｰｾｩ｣｡ｲ＠

das concorrências, todos eles tendo em sua constituição
empresa brasileira como o líder, no caso

o maior

uma

fabricante

de equipamentos, bem como um detentor de tecnologia, este por
sua vez, estrangeiro.
Atualmente, está se procedendo o julgamento das
propostas apresentadas, o qual apontará os consórcios que
carão incumbidos da construção e "posta em marcha" das

fi
três

referidas Plantas de Beneficiamento.
Antes de abordarmos, com maiores
､･ｴ｡ｬｨｳＬｰｾ＠

tos de cada uma das novas Usinas de Tratamento de
ｃ｡ｲｶ￣ｯＬｰｾ＠

sentaremos no próximo ítem,de forma resumida, algumas
｣｡ｲｴｾ＠

rísticas básicas dos carvões que nelas serão tratados.

2 - CARACTERfSTICAS BÂSICAS DOS

A SEREM BENEFICIADOS
ｃａｒｖｾｅｓ＠

Para um mais adequado entendimento

deste item,

abordaremos separadamente cada um dos carvões que serao
tados na.s Usinas

tra-

de Beneficiame'J to, quais sejal'l, o carvão da

Mina do Leão II, carvão da Mina do Irui e finalmente,
da Mina de Candiota.

carvao

Salientamos que o carvão "r.o.m."

deverá ser produzido no Leão II, terá

basicamente as

que
mesmas

características daquele produzido atualmente na Mina do
ｌ･￣ｯｾ＠

já que se tratam de carvões produzidos a partir de um

mesmo

método de lavra e localizados em locais muito próximos

de um

mesmo jazimento.

Mina do Leao II
As Minas do Leão I e II
municÍpio

de Butiã, a 90 Km

de
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estão localizadas

Porto Alegre

no

(fig.2.1).

ｦ ｾ ｲ Ｍ［＠

Suas reservas totais atingem a 1,64 bilhÕes de toneladas.
A Mina do Leão II, projetada

para

produzir ..

2.400.000t de "run of mine" por ano, deverá atingir este
lor a partir de 1985.

va-

Porém já em 1983, ano em que deverá es

tar concluída a sua Usina de Beneficiamento, l. 200. OOOt de car
vões serão extraídas do subsolo, produzidas através de uma la
vra totalmente mecanizada, com o emprego do método de
ção "longwall".

Este carvão, que será trazido

a

minera

superfície

por um transportador de correia, através de um Plano

Inclina

do com 800 metros de extensão e de uma profundidade de aprox.!_
madamente 200 metros, deverá apresentar as seguintes

caracte

risticas médias:
Teor em Cinzas, base seca C%)

52,0

Unidade Total ( % )

11,0

Materiais Voláteis ( % )

22,0

Carbono Fixo ( % )

26,0

Enxofre Total ( % )

• •• • •• • • • • • •• •• ••• • •• •

Poder Calorífico Superior (Kcal/Kgl
Granulometria (mm)

. , ..•.. , . .

l, 8
3200

. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 400 x O

Em relação a sua lavabilidade, podemos concluir
ao observar a fig.2.2, que o mesmo apresBnta,comparativamente
aos carvoes de Iruí e Candiota, as melhores características.

Mina do Iruí
Localizada na região dos arroios Piquir{ e Iruí,
no municÍpio de Cachoeira do Sul (fig. 2.l),a Jazida do

Iruí

supera, somente nas áreas da Companhia Riograndense de

Mine

ração, uma reserva medida de 95.000.000t de carvão, sendo que,
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nas áreas em pesquisa, a expectativa é de serem

alcançadas

250. 000. OOOt.
Na Mina do !ruí

o carvao é produzido, desde

início das operações de lavra ocorridas em agosto p.p, a
aberto.

Com uma cobertura média de 23 metros, o carvão

of mine", extraído da jazida por máquinas "shovel"

o
céu

"run

hidráuli-

cas, será levado por caminhões fora-de-estrada até a Usina de
Beneficiamento, a qual tem o seu início de operação
para o último trimestre de 1983.

previsto

Até la; o carvão bruto

frerá um tratamento provisório numa instalação de

so

ｰ･ｮｩｲ｡ｭｾ＠

to, britagem e escolha manual, projetada e construída pela CRM,
da qual originar-se-a um produto comercializâvel com 40%

em

cinzas e granulometria 2" x O.
As características médias do carvão oriundo
Mina, a ser processado a partir de 1983 na instalação

da

defini

tiva de beneficiamento, deverão ser as seguintes:
Teor em Cinzas, base seca C% l

50,0

Umidade Total C % l

13,0

Matérias Voláteis (%)

21,0

Carbono Fixo (%)

•••••••••••••••• , • • • •

29,0

Enxofre Total C % )

• • • • • • • • • •• • •• • •• • •• •

Poder calorifico SUperior ()<cal/kg)
Granulometria (mm)

•. . .. .. . •

4, O
3400

...•...•........•.... 1500 xO

A curva de lavabilidade deste carvão,
mostra a fig.2.2, nos torna

possível prever o seu

conforme
comporta-

mento quando submetido ao processo de beneficiamento,
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Mina de Candiota
A Mina de Candiota localiza-se no município de
Bagé, ao sul do Estado do Rio Grande do Sul, a 400 km da Capl
tal e a 200 km do porto marítimo de Rio Grande (fig.2.l). Com
uma reserva total de 1,2 bilhÕes de toneladas de carvão,
milhÕes das quais medidas e a céu aberto, a Jazida de
ta é explorada pela CRM desde 1960.

408

Candio

Com uma capacidade
ｩｮｳｴｾ＠

!ada de 800.000t/ano de carvão "r.o.m", possue atualmente

co

mo consumidor básico a Usina Termoelétrica Presidente Médici,
de propriedade da Companhia Estadual de Energia Elétrica.
partir da ampliação desta Usina, em 1984, a Mina será

A

igual-

mente ampliada, passando a uma produção efetiva de 4.000.000 t/
ano de carvão bruto, as quais, apBs sofrerem o processo de
neficiamento a ser implantado, produzirão, além de um

｢ｾ＠

carvão

para consumo da indústria cimenteira, aproximadanente 2.200.000 t/
ano de carvão para a termoeletricidade.
O carvão que estará disponível para o
ciamento, a partir do final de 1983, deverá possuir

benefi｢｡ｳｩ｣ｭ･ｾ＠

te as mesmas caracteristicas médias daquele que hoje é
｡ｬｩｰｲｾ＠

duzido, quais sejam:
Teor em Cinzas, base seca ( % )

51,0

Umidade Total ( % )

15,0

Materias Voláteis ( % )

22,5

Carbono Fixo ( % )

• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • ••

26,5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1, 6

Poder calorífico SUperior (Kcal/kg) •............

3300

Enxofre Total (

%)

Granulometria (mm)

....•.•.•...........•. 1500 xO
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Em relação aos carvoes das Minas do Leão e Iruí,
o carvao de Candiota possui a lavabilidade mais difícil, conforme podemos observar ao analizarmos a fig. 2.2.

3 - BENEFICIAMENTO ATUAL - 130 TPH
Projetada e construída pela equipe
Companhia Riograndense de

têcnica

da

a planta de beneficiamen
ｾＭｨｮ･ｲ｡￣ｯＬ＠

to "Eng'? Eurico Romulo Machado" localizada na Mina do Leão I,
com capacidade de processar atê 130 t/hora de carvao

"run of

mine", teve seu inicio de operação em julho de 1977.
Utilizando-se de equipamentos nacionais,

esta

usina de beneficiamento emprega um lavador "Jigue tipo

Baum"

que permite a produção de uma ou duas frações de carvão,
｢･ｮｾ＠

ficiando até 55.000 t/mês de carvão bruto, em três turnos/dia
de operação, com oito hor as cada.
Descreveremos, a seguir, o fluxo de
ｰｲｯ｣･ｳ｡ｭｾ＠

to do carvao, conforme é mos trado na fig. ＳＮＱｾ＠
Por meio de "skips", o carvao "r.o.m." ê
rado do subsolo através de um poço vertical com 123m de

r e ti
pro-

fundidade, sendo imediat ame nte conduzido a um silo de onde, por
meio de um transportador de correia, ê levado a formar uma pi
lha de alimentação do lavador, com capacidade de 3.000 tonela
das.

Deste local, por meio de um segundo

transportador

de

correia, o carvão é levado atê a britagem.
Dois britadores "tipo duplo rolo dentado", colo
cados em série realizam uma redução granulometrica final a 2".
Entre os britadores é utilizada uma peneira classificadora vi
bratória, cuja finalidade é a de permitir que o carvão

*

Ver páginas 50 e 51.
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menor

que 2" resultante da britagem primária, esta reali z ada a 8" ,
possa ser desviado do britador secundário.
Após esta etapa de britagem, o carvão é

levado

por um transportador de correia até o lavador Jigue.
equipamento, o qual possue cinco células e dois
･ｬ

Neste

･ ｶ｡､ｯｲ･ｳＬｸ

cutam-se, alternativamente, três tratamentos distintos

ｾ＠

com

carvao bruto; um, visando a obtenção máxima de carvão

o

"tipo

40 % em cinzas" ou 4400 Kcal/kg, outro, para obter-se o carvao
"tipo 35 % em cinzas" ou 4600 Kcal / kg e, um t e rceiro, no senti
do de produzir, simultaneamente, duas frações de carvão,

com

40% e 20% em cinzas ou 4.400 e 6.000 Kcal/Kg,respe ctivamente.
Por meio de Hidrociclones Espessadores, ef etua-

i

'i! :

l
i/

L

Ｍｾ Ｎ＠ Ｍ ｾ Ｎ＠
［ ｾ＠

'

J'

ti l

se, em todos os três tratamentos citados, a recuperação do
｣ｾ＠

vão fino menor que 0,5mm resultante do desague dos carvões ti
po 20,35 e 40 % em cinzas, que ocorre imediatamente após o Jigue.

ｉ ｾ＠ ii:

A fig. 3.2 mostra a s recuperaçoe s mé dia s dos car

;,
;!'

vões beneficiados produzidos.

4 - BENEFICIAMENTO FUTURO - 2150 TPH
Considerando as modificações que estão

"i'

Ｇｾ＠

sendo

introduzidas no beneficiamento da Mina do Leão I, assunto
te titulo

de

um trabalho a ser apresentado pela CRM

es

neste

Encontro, b e m como a implantação das plantas do Le ão II, Irui
e Candiota, a Companhia Riograndense de Mineração terá, a té o
final de 1983, a sua capacidade de processamento de carvão
｡ｾ＠

mentado em 1650%, ou seja, passará das atuais 130 TPH na Mina
do Leão I, para 2150 TPH nas quatro unidades mineira s .
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Mina do Leão II - 600 TPH
A Mina do Leão II, atualmente em avançado

está

gio de implantação, deverá possuir, no final de 1983, uma Usi
na de beneficiamento capaz de, em dois turnos diários de oito
horas cada, processar 600 TPH de carvão "run of mine",
zendo um total anual de 2.400.000 t, qual seja, a

ｰ･ｲｦｾ＠

capacidade

máxima de produção da Mina.
Depois de um exaustivo estudo comparativo entre
os métodos de Jigaguem e Ciclonagem à Meio Denso, no qual
ram levados em conta tanto os aspectos técnicos de

fo

processo

quanto os econômicos, a CRM optou pelo uso de Jigue

para

o

carvão graúdo (50,8 x 1,0 mm), além do emprego de Hidrociclones para a fração fina (1,0 x O,Omm).
O fluxograma do beneficiamento a ser

executado

nesta Mina, conforme mostra a fig. 4.1, será descrito a

se-

guir:
O carvão "run of mine", trazido do subsolo
meio de transportador de correia, será conduzido
mesmo tipo de equipamento
tal de 1.800 toneladas.

por

por

este

até um silo com capacidade útil to
Deste silo, o carvão com uma granul.9.

metria de 400 x O mm (este "top-si.ze" será imposto no subsolo)
será levado a um primeiro peneiramento via seca à 150mm.

O

"over-size" desta classificação granulometrica, ap6s ser

bri

tado a 150 mm, juntar-se-â com o "under-size", sendo,

então,

levado a uma segunda classificação, desta vez à 50,8 mm.
fração retida neste peneiramento será encaminhada a uma
gem a 50,8 mm, em circuito fechado.

A
｢ｲｩｴｾ＠

Ap6s este tratamento

se

cundário, todo o carvão, agora numa granulometria 50,8 x Omm,
será conduzida a uma bateria de silos com capacidade útil
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to

tal de l.800t, onde ocorrerá uma blendagem do material estoca
do.

Destes silos, o carvão será conduzido a um

p e neiramento

via úmida, o qual terá por finalidade s e parar os finos

me no-

res que lmm.

O material retido no peneiramento anteriormente
será

citado, ou seja, carvão na granulometria 50,8 x l,Omm,

beneficiado em Jigue, no qual serão produzidos, simultaneamen
te, além da fração de rejeito, os carvões tipo 40 e 20%
cinzas.

em

Ambos os carvões sofrerão uma centrifugação antes de

serem ensilados.

20%

Salienta-se, porém, que o carvão tipo

em cinzas, imediatamente após sofrer esta redução de
será peneirado a 25,4 mm, sendo o "over-size" deste

umidade
peneira-

mente britado nesta granulometria, em circuito fechado, a fim
de atender as exigéncias do mercado consumidor.

o

,.

ser o tratado com a utilização de Hidrociclonagem, de onde

;·

centrifugadas, serão misturadas respectivamente com
｡ｰｾ＠

:!

frações graúdas destes produtos oriundas do Jigue.

"

fino, após espessado, poderá ser transportado em separado

ｾ ｩ Ｚ＠

ｾ ﾷ＠

ｲｾ＠

sultarão frações de carvões tipo 40 e 20% em cinzas, as quais,

,.f!·

passante, ou seja, carvao - ·lmm e água, deverá

agregado ao "rejeito graúdo", para uma condizente

as

O rejeito
ou

deposição.

,,

ｉ ｾ＠

,I..

Mina do Iruí - 400 TPH
A Usina de Beneficiamento da Mina do Iruí

deve

rá ter sua construção infciada ainda no primeiro trimestre de
1982.

Com uma capacidade de proce s samento de 400 TPH, num re

gime operacional de dois turnos/dia de oito horas cada,

esta

Ｚ ｾ＠

planta e stará apta a beneficiar até 1.600.000 t / ano de carvão

lw

bruto .

11

irl

li'..l
l:I
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Pelas mesmas razoes que levaram a CRM a
rir o emprego de Jigue, ao invés de Meio Denso, na
ｌ･ｾｯ＠

prefe-

Mina

do

II, a e sco l hR do mé t odo para a Mina do Irui recaiu sobre

Jigagem e Hidrocicl , magem.
Confc me mo stra
Mina é transportado
ｾｴ￩＠

a

ｐ ｬ ｡ｾｌ

f i g. 4.2, o carvao oriundo da
ｾ＠

｡＠

0

Beneficiamento por

meio

de caminhões fora-de-estrad u e sofre inicialmente um escalpe a
400mm.

A
ｦｲ｡ｾｯ＠

de carvão r e tida n e ste processo será

da a e sta granulometria com o emprego de britador ou

reduzi
qu e bra-

dor tipo "rock-buster", juntando-se, em seguida, com o "undersize" do peneiramento, para uma nova classiiicação granulometrica via seca, desta vez a lOOmm.
O material maior que lOOmm, resultante deste se
gundo peneiramento, ou seja, carvão com granulometria

400 x

lOOmm, será conduzido a uma britagem que terá por objetivo
ｴｯｾ＠

ná-lo inferior a lOOmm. Terminado este tratamento secundário,
todo o carvão até então processado será armazenado em um

con

junto de silos com capacidade útil total de 2.400 t. Nesta eta
pa, d e verá ocorrer a devida blendagem do material a ser

lava

do posteriormente.
Dos silos, o carvão será conduzido a uma

nova

etapa de peneiramento e britagem, desta vez à 25,4mm e em cir
cuito f e chado.
Após esta fase terciária do tratamento, o
todo menor que 25,4mm,será classificado
ｶｾｯＬ｡ｧｲ＠

tricamente em via úmida à lmm.

O retido neste

carvão 25,4 x 1,0 mm, servirá como produto de
Jigagem.

car

granulome-

peneiramento,
｡ｬｩｭ･ｮｴｾｯ＠

o passante, carvão fino menor que lmm e água,

da
irá

constituir a polpa a ser tratada através da Hidrociclonagem.
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ｾ Ｇ＠

No Jigue serão produzidos, basicamente, duas frações; uma de rejeito, com· altQ teor em cinzas
vao com 35% em cinzas.

e outra de çar

Ambas, após desagÚe por peneiras

e,

no caso do carvão, também por Centrifugas, serão estocadas em
silos para o posterior transporte.
Nos Hidrociclones, por sua vez,

serao

também

produzidos dois produtos básicos; carvão tipo 35% em

cinzas,

o qual após centrifugação, será conduzido até o silo do
vao com o mesmo teor em cinzas originário do Jigue,

car

e
ｲ･ｪｾ＠

to, que após o seu espessamento, poderá ser transportado

em

separado ou junto com o rejeito resultante do tratamento

da

fração graúda 25,4 x l,OOrnm.

Mina de Candiota - 1.000 TPH

r.,

Com uma capacidade para beneficiar até 1000 TPH

l;i·

de carvão bruto oriundo da Mina, a Planta de Candiota

i.

,.

maior e mais complexa das Usinas de Beneficiamento

ｉｾ＠

será a
a

• sereM

instaladas pela Companhia Riograndense de Mineração nos
ｰｲｸｾ＠

mos dois anos.
Utilizando-se de Ciclonagem à Meio Denso para a
fração graúda, metodo este tecnicamente escolhido

função im

perativa das caracteristicas d e lavabilidade do c arvão,

e de

Hidrociclonagem para o tratamento dos finos, a Usina de

Bene

ficiaménto da Mina de Candiota tem seu início de operação
ainda em fase de testes, para o último trimestre
ｶｩｳｴｾ＠

ｰｲｾ＠

de

1983.

Com uma operação normal prevista para dois
nos/dia, de
ｯｩ

ｾ ｯ＠

horas cad a , e s ta planta terá uma

tur

capacidad e

para processar 4.000.000 t/ano de carvão "run of mine".A exem
plo das Usinas de Beneficiamento de Leão TI e Irul, a de
diota contará com um turno

Can

de oito horas, além dos
､ｩ￡ｲｾ＠

mingos, para os necessários e adequados serviços de

do

manuten-

ção preventiva ou, caso se necessite, para uma eventual
ｲ･ｧｾ＠

larização da produção de carvões· lavados e/ou um aumento
porãrto nas cotas de carvão a serem entregues aos

tem

consumido-

res.
Descreveremos a seguir, de maneira sucinta,

o

fluxo básico do carvão no tratamento a ser empregado.
Da mesma forma como a adotada em Iruí, conforme
mostra a fíg.4.3, o carvão oriundo da lavra será transportado
até o beneficiamento por

de caminhóes fora-de - es·trada.
ｭ･ｩｾ＠

Num estágio primário, este carvão sofrerá um escalpe
granulometria de 500mm.

a

uma

O material com tamanho superior q es

ta medida, será reduzido à mesma por meio de uma britagem

ou

de um quebrador tipo "rock-buster", juntando-se, após, ao car
vão menor que 500mm resultante do escalpe citado.
Todo o carvão, agora com granulometri'a 500 xOmm,
sera então peneirado, via seca, a 125mm.

O "over-size" desta

operação será conduzido a uma bri tagem, da qual sairá

menor

que 125mm para juntar-se com o "under-size", seguindo, ±media
tamente, para uma estocagem em uma baterta de stlos com
cidade útil total de 6.000t.

Nesta ensilagem deverá

｣｡ｰｾ＠

ocorrer

a necessária blendagem do carvão a ser posteriormente lavado.
Dos silos, o carvão seguirá até um peneiramento
via seca, o qual classificará o material de alimentação
maior e menor que 31, 7mm.

A fraçáo superior será britada

le tamanho, voltando após ao peneiramento citado

67

em
ｾ＠

anteriormen

te, fechando desta forma o circuito de britagem. A fração
nor que 31,7mm será conduzida até uma Última etapa de

me

ｰ･ｮｩｲｾ＠

mento, desta vez via Úmida e a 3,lmm, a ser realizada

antes

da lavagem propriamente dita.

O carvão 31,7 x 3,lmm resultante desta

Última

à

classificação granulometrica será alimentado aos Ciclones

Meio Denso, dos quai·s resultarão três di-ferentes produtos,cruais
sejam: Carvão tipo 35% em cinzas a ser consumido pela
tria cimenteira, Carvão tipo 52 % em cinzas

indús-

utilizado

a ser

na termoeletricidade através da Usina Presidente Médici,então
i'

i

já ampliada,e Rejeito, o qual deverá voltar as cavas de

...

ração para uma adequada

i·

i' ,
I·

I

ensilagem para o posterior transporte, estes três produtos se
｣･ｮｴｲＡｦｵｧｾ＠

dos, visando, além da adequada recuperação do meio denso,
...

ｾＬ＠

Salienta-se que antes da

rão devidamente peneirados e, no caso dos carvões,

I
1:

i

deposição.

mine

j··

redução da umidade superficial dos
ｰｲｯ､ｵｴｾ＠

a

finais.

O carvão menor que 3,lmm, por sua vez, irá cons
tituir juntamente com a água a polpa de alimentação dos Hidro
ciclones.

Dois produtos resultarão desta etapa.; um carvão fi

no tipo 35% em cinzas que será, após sua centrifugação,
ｭｩｳｴｾ＠

rado ao carvão de mesma qualidade originário do meio denso, e
ｾ＠

.;,:

ｩｾ＠
rli

uma fração de rejeito, a qual, após espessamento, poderá
transportada em separado ou vir a juntar•se com

o

"rejeito

graúdo", também resultante d3 ciclonagem a meio denso.

,i

Faz-se necessário, no entanto, observar a

＠ｾ
,1

bilidade que se deixará no sentido de que mesmo com os

I

sos de ciclonagem paralizados, ser

,.

ser

ｰｯｳｾ＠
ｰｲｯ｣･ｾ＠

possivel produzirmos

o

carvão tipo 52 % em cinzas para o consumo da Usina Termoelétri
ca.

Para tal, o carvão com granulometria 31,7 x Omm resultan

i!

ii
!/
I

:\:I
1u

68

te do tratamento terciário de peneriramento e britagem,

será

conduzido diretamente atê o stlo do carváo tipo 52' em cinzas
oriundo do beneficiamento, recebendo na saída deste, se neces
sário for, uma determinada quantidade de carvão tipo

35%

cinzas armazenado no silo destinado a estocagem deste
rial, visando uma adequada correção na qualidade

do

em

mateproduto

que será entregue a Companhia Estadual de Energia Elétrica.

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao resolver pela construção destas trés Plantas
de Beneficiamento de Carvão, as quais possibilitarão uma ofe!
ta de aproximadamente 5.400.000t/ano de carvão vendável a pa!
tir de 1985, a Companhia Riograndense de Mineraç ão

procura

dar a sua parcela de contribuição para uma mais breve e racio
nal solução da crtse energética/ econômica que assola o

pais.

Sabemos, com a experiência prática de quem

rea

liza, que as dificuldades, tanto técnicas como econômicas,não,.
sao em pequeno número. Porém,baseados nesta mesma experiência,
sentimos que a utilização do nosso carvão mineral é, sem

som

bra de dÚvidas, uma necessidade que se impõe.
Trabalhando com a objetividade

que no

se faz necessária, levando em conta tanto os aspectos

momento
técni-

cos como aqueles de ordem econômica, além de considerar a rea
lidade nacional como um fator de suma importância para a
ção dos rumos a serem seguidos, efetuou-se a escolha dos

ado
ｭ￩ｾ＠

todos de beneficiamento a serem utilizados nas três Plantas.
Comprovou-se,
lho

na prática, quando da realização deste

traba-

de estudo e pesquisa, que não existe, de forma geral,
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o

!

<I

melhor ou pior piocesso de lavabilidade. O que existe, e isto

é aquilo que realmente deve merecer a nossa melhor atenção,são
os aspectos regionais ou locais, tais como: o carvão disponlvel para o beneficiamento; os tipos de carvões poaslveis

de

consumo pelo mercado; o maior ou menor grau de variação admis
slvel na qualidade dos produtos; o custo de implantação e,
ｳｾ＠

bremanetra, o custo de operação da Planta; as caracterlsticas
flsico-qu!micas dos carvões a serem entregues aos

consumido-

res (umidade, granulometria, percentagens de finos, etc.) e de
uma forma muito especial, os preços pagos pelos carvões a

se

rem produzidos.
Somente desta maneira, pesquizando e

projetan-

do com objetividade, de uma forma dirigida para o atendimento
das reais necessidades nacionais, acreditamos

que o

brasileiro assuma mais rapidamente, sem mágicas ou

carvão
milagres,

a sua devida posição de destaque no contexto energético brasi
leiro.
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CONVENÇÕES

A

e
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Ocorrincio
Jazido
Áreas pesquisados pelo CPRM
Sedimentos QuotornÓríoa
Derrames BosÓitiços
Sedimentos GondwÕnicos
Embosomento Cristalino

FONTE :

15 •
161718-

Arroio dos Rotos
Chorqueodos
Grovotoí
Santo Catarina
Alfredo Wagner
Rio do Oeste
São J. do Triunfo
Teixeira Soares
Rio Tibogi
Rio do Peilte
lboiti
Wenceslou Bror
Borbosos

CPRM

Flg.2.i- SITUAÇÃO DAS MINAS (CANOIOTA, fRUÍ E MINAS 00 LEÃO).
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CURVAS EM FUNÇÃO DO TEOR EM CINZAS
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TEOR EM CINZAS {0 /o)

CAR>IÁD

Do

LEÁO 11 - 150,8 x 1,0 mm

CARVÃO DO IRUÍ- 2e5.4x <1,0 mm
CARVÃO DE CANOIOTA - Sol, 7 x 3,<1 mm

Flg. 2.2- LAVABIUDADE DOS CARVÕES DO LEÃO 11
IRUÍ E CANDIOTA
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO
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OPERAÇÕES
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PRODUTOS RESULTANTES

CARV.&O 40% EM CINZAS

I

---CARVÃO 35% EM CINZAS

=::::: :::0 ｾＺＧＭｰ
ＭＭ Ｍ

CARVÃO 40'"/o CINZAS

1

CARVÃO 20% EM CINZAS

Ｍ

*CARVÃO C/3o•t.

Ｍ
CINZAS

11

CARVÃO 35'"/o CINZAS

-+ｾＭ Ｍ Ｍ ＭＫＱＲＰ＠
.--+--- -· ·-

REJEITO

Ｍ

1

39

ｾ＠

Ｍ Ｍ

I

Ｍ ＢｾＧ＠

-1
Ｍ

__

_
1

ｃａｒｖￃｾ＠ ｾｯ＠
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Ｍﾷ＠

_ 52--
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I
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Ｍ

2i
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Iiii* CARVÃO C/20°/o CINZAS

Fig.3.2- RECUPERAÇÕES MÉDIAS DOS CARVÕES ORIUNDOS
DO BENEFICIAMENTO

A PARTIR DE UM R.O.M. COM

MINA

DO

LEÃO
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CINZAS

CINZAS
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LElo 11

FLU)(OORAMA BÁSICO
BENEFICIAMENTO DE

CARVÃO

MINAOOWNf
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FIG .4 .2
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