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• Resumo 
• - i Sao apresentadas as caracter sticas do 
~arvão da Camada Bonito, da área de Içara, 
~anta Catarina, fundamentadas nas análises 
e ensaios realizados em testemunhos de 
~ondagem e em amostra de canal, coletada 
bo subsolo junto ao Poço 10, da Mina Barão 
ro Rio Branco. 

fão efetuados estudos de liberação do carvão 
em função da granulometria de britagem e 

• 
• 
• 
• ~ . Introdução 
• Fom o advento da crise energética, cresceu 
o interesse pela Camada Bonito, sabidamente 
~spessa, mas com carvão de alta cinza, 
extremamente interestratificado e de difícil 
llavabilidade. 

~ camada Bonito,. ocorre com espessura 
~avrável, em duas áreas do Estado de Santa 
lt:atarina: 

l Area Norte, englobando parte dos municípios 
re Lauro Mdller, Siderópolis e Urussanga. 

~ Area Sul, abrangendo a maior parte do 
município de Içara, e pequenas frações dos 
~unicípios de Araranguá, Criciúma e Jaguaruna. 

~ qualidade do carvão destas duas áreas é 
,;Ligeiramente diferente. o carvão da Area Sul 
~ossui melhor qualidade que o da Area Norte, 
ppresentando maior rendimento de produtoscom 
~nor teor de enxofre. 
~á foram realizados diversos estudos de 
iavabilidad~ em amostras de grande porte do 
farvão Bonito da Area Norte, todas elas 
coletadas em regiões de afloramentos. Somente 
~ecentemente, foi feito um estudo similar 
com o carvão da Area Sul, por ocasião da 
~esquisa Geológica Preliminar da Mina D+E, 
~çara, de concessão da Carbonífera Próspera 
~/A. 

lste trabalho apresenta os resultados· deste 
rstudo de lavabilidade em amostra de grande 
~orte1 a análise da representatividade desta 
tmostra através da coroparação de seus 
tesultados com a dos ensaios de lavabilidade 
~ 

~ 
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verificada a representatividade da amostra 
de canal, através da corrêlação dos 
resultados de lavabilidade desta amostra 
com a dos testemunhos de sondagem. 

são estudadas as possibilidades de lavagem 
do carvão da Camada Bonito, analisando-se 
diversas alternativas de processo, 
apresent.ando ao final a caracterização dos 
produtos p0ss!veis de serem obtidos, e as 
conclusões relativas ao beneficiamento deste 
carvão • 

realizados em testemunhos 
estimativas de rendimentos 
função do teor de cinzas e 
beneficiamento. 

de sondagem, e 
de produtos em 
do processo de 

2. Trabalhos anteriores 
são disponíveis em literatura as se~uintes 
informações sobre a qualidade do Carvao&xdto: 

- Vários estudos de lavabilidade em amostras 
de canal, todas elas de afloramentos da Area 
Norte. 

- Lavabilidade de testemunhos de sondagem das 
Areas Norte e SUl, destacando-se o Projeto 
Carvão no Pré-Barro Branco com 46 furos de 
sonda BX e lavabilidade resumida na fração 
1/8" x 200 M, e Projeto Carvão Bonito 
Ga·zeificável, com 127 furos de sonda {l 62,5 mm 
e lavabilidade resumida na fração 1/4" x 200M, 
ambos realizados pela CPRM. 

3. Pesquisa da Mina D + E
Içara 

A maior parte da jazida de Carvão Bonito da 
Area Sul é de concessão da Carbonífera 
Próspera S/A, constituindo a Mina D+E 
Içara. 

Como a Camada Bonito se encontra nesta área 
a cerca de 40 m abaixo da Camada Barro Branco, 
é possível e racional a lavra destas duas 
camadas simultaneamente. 



Em 1982, por ocasião da Pesquisa Geológica 
Preliminar da Mina D+E - Içara foram realizados 
17 furos de sonda NW, em malha de 100 m, 
complementando a malha de sondagem de canpanhas 
anteriores da CPRM, e aberto um poço de 40 m 
de profundidade, dando acesso à Camada Bonito, 
a partir do nível da Camada Barro Branco da 
Mina Poço 10 - Içara, localizada junto a 
Mina D+E. 

Os dados e informações constantes deste 
trabalho foram gerados por ocasião da rerer.ida 
pesquisa geológica. 

4. Lavabilidade do carvão 
4.1. Considerações gerais 
O poço de acesso à Camada Bonito, aberto 
quando da pesquisa efetuada na Mina D+E, foi 
aproveitado para a verificação "in situ" das 
condições de lavra desta camada, mas também 
possibilitou a retirada de uma amostra de 
grande volume, referente a um avanço de 
galeria. 

Este tioo de amostra possui a vantagem de ser 
de grande massa, com partículas de tamanho 
adequado ao estudo de distribuição granulonétr.ica 
e de lavabilidade por tamanho de britagem, 
em diversas frações granulométricas e 
densidade de corte, permitindo importantes 
inform~ções sobre a liberação do carvão e 
previsao de rendimento de produtos. 
Outra vantagem, é a possibilidade de cbtenção 
de amostras de produtos em quantidade 
suficiente à realização de testes especlficx:lS, 
quando necessário. A grande desvantagem deste 
tipo de amostra é a representação de apenas 
uma frente de lavra, devendo ser cuidadosanente 
analisado o seu uso para a:representatividade 
de toda a jazida. 

Por outro lado, amostras de testemunhos de 
sondagem possuem a vantagem de permitirem um 
conhecimento de toda a área a ser minerada, 
e a desvantagem de serem de pequeno porte, 
apresentando limitações quanto aos ensaios a 
serem realizados. Neste tipo de amostra, por 
motivos óbvios, deve ser cuidadosamente 
verificada a recuperação dos testemunhos de 
sondagem. 

4.2. A camada de carvão 
Na Area Sul, o carvão Bonito ocorre em duas 
camadas, Bonito Inferior e Bonito Superior, 
separadas por uma intercalação de estéril. 

A principal camada é a Bonito Inferior, com 
espessura média de cerca de 1,80 m, contendo 
intercalações de siltito carbonoso, cinza a 
preto, de difícil distinção do carvão. A 
relação carvão na camada para camada total, 
é de aproximadamente, 80% em volume. 

Na áre da Mina D+E, a Camada Bonito Superior 
é de pequena espessura (0,20 m) e de alto 
enxofre e somente foi considerada para a 
lavra, e incluída no estudo de lavabilidade, 
onde a intercalação da espessura estér_il era 
inferior a 15 cm. 

4.3. Amostragem 
Os testemunhos de sondagem da Camada Bonito 
foram amostrados por intervalos litológic~s, 
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britados a 1/8", quarteados, sendo em uma das 
metades determinado cinza, enxofre, matéria 
volátil, carbono fixo e peso específico. 
As outras metades foram utilizadas para 
reconstituição da camada total, para a 
realização de um estudo de lavabilidade 
"resumido" na granulometria 1/8" x 200 M. 

A amostragem "bulk" para o ensaio de 
lavabilidade "completo" foi obtida a partir 
de um avanço da galeria aberta na Camada 
Bonito, quando foram coletados aproximadamente 
6.000 kg. 

4.4. Lavabilidade dos testemunhos de 
sondagem 

A fração 1/8" x 200 M dos testemunhos de 
sondagem representando a camada total de cada 
furo foi submetida a um estudo de lavabilidade 
"resumido" nas densidades 1,50 e 1,85 

O cálculo da lavabilidade média foi feito 
ponderado em função do peso da camada total 
em cada furo de sonda (espessura x peso 
específico da camada total) e do rendimento 
de cada fração densimétrica. 

Não foram considerados resultados de furos, 
que apresentaram alteração pela proximidade 
de diabásio ou de falhas. 

Na Tabela I são apresentados os resultados 
da lavabilidade média dos testemunhos dos 
furos de sonda "DE". 

Tabela I - Lavabilidade média dos testemunhos 
dos furos de sonda "DE" - 1/8" x 
200 M 

% Simples % Acumulada 
-1,50 1,50x1,85 +1,85 -1,50 -1,85 Total 

Peso 12,3 38,6 49,1 12,3 50,9 100,0 

Cz 16,8 38,6 75,9 16,8 33,3 54,2 

r!N 27,0 20,0 11,2 27,0 21,7 16,5 

s 0,58 0,65 2,58 0,58 0,63 1,59 

A lavabilidade média dos testemunhos de 
sondagem de campanhas de pesquisa geológica 
anteriores, na área da Mina D+E, foi calculada 
segundo o mesmo critério anterior, e estão 
apresentadas nas Tabelas II e III. 

Tabela II - Lavabilidade média dos testerm.mhos 
de sondagem do Projeto Bonito 
Gazeificável, na área da Mina 
D+E - 1/4" X 200 M 

% Simples % Acumulada 

-1,50 1,50xl,85 -1,50 -1,85 

Peso 11,8 44,4 11,8 56,2 

Cz 17,8 39,5 17,8 34,9 

MV 31,1 - 31,1 -
s 0,73 0,73 0,73 0,73 

-

4 

4 

4 

4 
4 
4 
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• Tabela III -

• 
~ 

i.avâDilic;iade média dos t.estenmhos 
de sondagem do Projeto Carvão no 

• 
• 
~ 

• 
• 
• 
• 
• 

Peso 
Cz 
MV 

s 

Pré-Barro Branco, na área da 
Mina D+E - 1/8" X 200 M 

\ Simples \ Acumulada 
-1,50 1,50xl,85 -1,50 -1,85 

12,4 45,4 12,4 57,8 
16,0 39,2 16,0 34,2 
27,6 - 27,6 -
0,64 0,42 0,64 0,47 

• De modo geral, todas as amostras flutuadas 
em 1,50 apresentaram FSI variável entre 2,5 

t e 8,0, podendo tratar-se de carvao 

• 
coqueificável~ 

• 4.5. Lavabilidade da amostra de galeria 

• 
• 
• 
• 

A amostra de galeria foi submetida a estudos 
de lavabilidade nas granulometrüls de britagem 
de 3" , 1 1/2" , 1/2" e 1./8" • Nos três prineiros 
tamanhos, foram utilizadas nove densidades 
de corte (1,307 1,40, 1,50, 1,65 7 1,85, 2,00 7 
2,201 2,50 e 2,80), nas seguintes frações 

• granulométricas, onde aplicável: 3 x 1 1/2"; 
1 1/2" X 1/2"; 1/2" X 28 M7 28 M X 200 M. 

• Na amostra brita da ·a 1/8" , · foi feito apenas 
~ um e!tudo de lavabilidade simplificado na 
, fraçao 1/8" x 200 M e nas densidades de 
• corte 1,50 e 1,85, para comparação com o 
' resultado de lavabilidade dos testemunhos de 
~ sondagem. 

• 4. 5 .1. Curvas de lavabi lida de 

• • Devido à intima- associação entre a matéria 
' carbonosa e estéril, à liberação do carvao 
• Bonito é pouco pronunciada para as frações 

grosseiras. Na Figura 1 pôdem ser vistas as 
curvas de lavabilidade para as frações +28M 
das amostras britadas em 3" ,. 1 1/2" e 1/2". 

J As curvas de lavabilidade das amostras 3"x 
28 ~M e 1 1/2" X 28 M são praticamente 

t coincidentes. A amostra .l/2" x 28 M Ja 
apresenta alguma liberaÇão, que vai diminuindo 
à medida do aumento de cinza da fração flu~. 

• Considerando-se as curvas de lavabilidade das 
• frações _ +200 M (Fll.;gura 2), o efeito de 
• liberaçao torna-se mais pronunciado, devido 
' á inclusão da fração 28 M x 200 M, 
• ~ignifi~ativamente mais liberada em relação 
' as fraçoes grosseiras • 

• Na Figura 3 pode ser visto o Diagrama de 
• Henry-Reinhardt para a fração 1/2" x 200 M. 

4.5.2. Representatividade • 
• 
• A análise da representatividade da Amostra de 

Galeria foi feita a partir da comparação da 
t lavabilidade de sua fração 1/8" x 200 M com 

a da média dos testemunhos de sondagem DE, 
t conforme apresentado na Tabela IV e Figura 4. 

• • 
• 
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Figura 1 - curvas de Lavab.ilidade da Fração + 
28M 
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Tabela IV - Comparação entre a lavabilidade 

10 

da amostra de galeria e dos 

Peso 
Cz 
MV 

s 

testemunhos dos furos de sonda 
"DE" - (1/8" X 200 M) 

Anostra Galeria E\lros Salda "DE" 
-1,50 -1,85 Total -1,50 -1,85 Total 

9,7 48,9 100,0 12,3 50,9 100,0 
12,2 32,3 54,1 16,8 33,3 54,2 
14,0 12,3 - 27,0 21,7 16,5 
0,75 0,73 2,51 0,58 0,63 1,59 

As curvas de lavabilidade das duas amostras 
são praticamente coincidentes para teores de 
cinzas no flutuado superiores a 30%, pode~ 
se utilizar a amost~a de galeria para 
previsão de rendimento de carvão energético 
com mais de 30\ de cinzas. 

Para teores de .cinza inferiores a 30%, a 
~ostra de galeria apresenta rendimentos 
superiores ao da média da jazida , não se 
prestando à previsão de rendimento de pnn~ 
nesta faixa·. · 



Figura 2 - Curva de Lavabilidade da Fração + 
200 M 

o 

i 
15 

~lO 
# 

20 

40 

50 

70 

80 

90 

100 
o 

~ ~ 3'"x 200M 

,,~] 
1112 • M 

~ 
llll"lo200M >\\ 

~' 
~ 

10 20 30 

\ 
' ~ \ 

\ 
~ 

\ 
40 50 

•1. CINZA 

Convenções 

)( 3" X 200 M 

• ll/2" X 

A ]/2" X 

200 M 

200 M 

• l/8" X 200 M 

60 

Figura 3 - Diagrama de Henry-Reinhardt para, 
a Fração 1/2" x 200 M · 
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Figura 4 - Curvas de Lavabilidade da Amostra 4 
de Galeria e dos Testemunhos dos 
FUros de Sonda 4 
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4 
Existe uma considerável diferença entre o _4 teor de matérias voláteis das amostras úXü~ 
a influência de diabásio sobre a amostra de 
galeria. 

O cronograma dos serviços de pesquisa na 
época da amostragem, impossibilitou o avanço 
da galeria para uma área não afetada pelo 
diabásio, para a coleta de outra amostra. 
Como os rendimentos teóricos de carvão 
energético foram praticamente i.guais, 4 
considerou~se a amostra de galeria válida 
para estimativas de rendimento deste produt~ 4 

4.6. Estimativas de rendimentos de 
produtos 

4.6.1. Càrvão metalúrgico 

Embora possua melhor qualidade do que o 
carvão da Ârea Norte, o carvão Bonito da 
Ârea Sul ainda possui baixo potencial para 

4 

a produção de carvão metalúrgico, necessitando . 4 
para tanto, de britagem fina e utilização de 
processos de beneficiamento de alta eficiência. 4 



• Através da lavabilidade dos' testemunhos de 
• sondage_m nas faixas granulométriaas de 1/4" 

x 200 M e 1/8" x 200 M, pode-se ~sperar 
• rendimento teóricos de CM-18 (em peso), 

respectivamente, da ordem de 12\ a 14% da 
~ alimentação da planta • 
• Por analogia com o estudo de 1avabilidade 

completo da amostra de galeria, o circuito 
• de finos_ -28M deverá ser re~onsável p9r 
consi~eravel par~ela da produ~ao de 9arvao 

• metalurgico, razao pela qual ,toma-se' da 
maior importância a utilização de um poxesso 

• realmente eficiente para o beneficiamento 
• desta fração. 

Um dos processos mais promissores a este 
• tipo de aplic~ção, é o beneficiamento de 

finos de carvao em ciclones de meip denso de 
~ pequeno diâmetro, normalmente in~eribr a 
• 350 mm. 

o uso de ciclones de diâmetro reduzido 
• possibi!ita a obtenção de maior força de 
• separaçao~ e o ~esvio das partículas grossas 
' antes de sua alimentação minimiza o arraste 
• mecânico das partículas mais finas, tomando 

possível a óbtenção de baixo erro de 
• separação. 

11o A primeira planta industrial de beneficiamento 
' de finos em ciclone de meio denso foi 
• proj~tada e construída pela Dutch State Mines 

na Bélgica, em 1957, com bons resultados. 
• O Instituto de Pesquisa de Combustíveis da 
• !frica do Sul testou a aplicação deste 

processo para o beneficiamento de finos de 
• carvão de difícil lavabilidade, obtendo 

sucesso, e levand~ à construção da primeira 
• planta industrial deste ·tipo . na lfrica do 

Sul, com capacidade para 45 t/h. 

• Segundo dados da Dutch State Mines, o erro t provável para o beneficiamento de carvão 
O, 1 - 1 mm em ciclone de meio denso de· 250 mm 

• de diâmetro é de 0,06 para uma densidade de 
corte de 1,52, e de 0;10 para uma densidade 

• de cox:te de 2 , O. 

t O beneficiamento' do carvão Bonito britado a 
• 1/4", em ciclones de meio denso, separadanente 

para as fraçõ~s superior e inferior a I mm, 
deverá ter rendimento da ordem de 9% de 
carvão metalúrgico com 18% de cinzas. · 

4.6.2. Carvão energético 

As estimativas de rendimento· de carvão 
energético foram feitas a partir da lavabilidade 
da.amostra de galeria. 

Para os processos de meio denso foram 
utilizadas curvas padrão de parti.ção p\:blicadas 
pelo United.States Bureau of Mines. Para os 
jigues foram utilizadas curvas de partição 
de acordo com a imperfeição de oorte C:lOOSiderada. 

Foram considerados <>s seguintes equipamentos 
de proéessq: 

- Tarol::)ores de meio' de'nso1 ~ara beneficiamentJ? 
da fração 3" x 1/2", com erro provável 
padrão (*} de 0,019. 

- Separadores de meio denso estático, com 
remo2ão independente do afundado, com erro 
provavel padrão de 0,0047, para ~cimEnto 
da fração 3" x 1/2". 

- Ciclones de meio denso, com erro provável 
padrão de O.t019 na fração 1/2 11 x 281l.eO,Ol4 
para a fraçao 1 1/2" x 28 M. 

- Jigue Baun, com imperfeição I = O , 20 , para 
o beneficiamento.das frações 3 11 ~ 28M; 
1 1/2" X 28 M; 1/2" X 28 M. 

- Jigues modernos, com imperfeição I = 0,12 
para a fração 3" x 28 Me 0,14 para as frações 
1 1/2" x 28 M e 1/2" x 28 M. 

- Ciclones au~ógenos.t para·.a fração. 28 M x 
200 M, com imperfeiçao I = 0,35. 

As estimativas de rendimento para diversas 
combinações de processo estão apresentadas 
;na Tabela V. 

(*) e~~o p~ovivel padxi~ • erro p~ovivel 
convencional/densidade corte • 

• Tabela V - Rendimento de carvão ·energético em função do processo de beneficiamento 

• 
• 
• 
~ 

• 
• 
• 
~ 

~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

BRITAGEM 

3" 

1 1/2" 

1/2" 

PROCESSO 

Tambor meio denso+ ciclone·meio denso + 
ciclon~.autógeno 

Separador meio denso 
ciclone autógeno 

+ ciclone meió denso + 

Jigue Baun + ciclone autógeno 

Jigue moderno + ciclone autógeno 

Ciclone meio denso + ciclone autógeno 

Jigue Baun + ciclone autógeno 

Jigue moderno + ciclone autógeno 

Ciclone meio denso + ciclone autógeno 

Jigue Baun + ciclone autógeno 

Jigue moderno + ciclone autõgeno 
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RENDIMENTO CARVKO ENERG!TICO 
(%ROM) 

30% Cz 35% Cz 40% Cz 

29,8 45,9 60,7 

30,4 46,3 60,9 

13,6 30,6 52,0 

25,9 41,9 60,2 

30,2 45,3 60,3 

14,0 30,6 50,7 

21,5 38,2 56,2 

35,0 48,.6 60,4 

19,4 37,5 53,3 

27,9 43,1 57,6 



O rendimento em produtos da camada Bonito é 
mui to sensível ao teor de cinzas, cujo aunento 
de 30% para 40% praticamente dobra o 
rendimento de carvão energético, permitindo 
o aproveitamento de partículas com densidade 
até aproximadamente 2,1. 

A utilização de equipamentos de baixo erro 
de separação é de fundamental importância, 
principalmente para a obten2ão de menores 
teores de cinza. A utilizaçao de jigues Baun 
convencionais causa excessiva perda de ~. 
De modo geral, os. melhores resultados obtidos 
referem-se ao beneficiamento do carvão 
britado a 1/2". Contudo, a utilização de 
jigues modernos para o beneficiamento da 
fração 3" x 28 M aparece como um dos processos 
mais promissores, possibilitando a e~ 

do estéril liberado (quase 30% em peso) e 
produzindo um "middling" que seria britado 
em 1/2" e relavado em ciclones de meio denso. 
O rendimento de produtos desta combinação 
de processos seria muito próximo ao do 
beneficiamento, em ciclones de meio denso, 
de todo o carvão ROM britado a -1/2", com a 
vantagem de menor custo operacional. 
A produção de carvão energético com 40% de 
cinza, dispensa esta relavagem dos "middlings". 

As estimativas de rendimentos de produtos 
realizadas foram baseadas em uma amostra 
obtida por desmonte por explosivos. 

Caso seja adotado o emprego de mineradores 
contínuos, a distribuição granulo~métrica 
do carvão deverá ser sensivelmente alterada, 
sendo recomendada, neste caso, a realização 
de outro estudo de lavabilidade em uma mocstza 
"como minerada", obtida na lavra experimental. 

4.7. Conclusões 

O carvão da Camada Bonito; da Area Sul, possui 
alto potencial para a produção de carvão 
energético com baixo teor de enxofre. 
As possibilidades de produção de carvão 
metalúrgico são bem mais limitadas, necessitando 
para tanto de britagem fina e emprego de 
processos de pequeno erro de separação, 
principalmente para a fração 28 M x 200 M. 

Apesar da amostra de galeria ter sido le~te 
alterada pela proximidade de diabásio, possui 
uma curva de lavabilidade praticamente 
coincidente com a dos testemunhos de sondagem 
para teores de cinza superiores a 30%, 
prestando-se ao cálculo de possibilidades de 
lavagem de carvão energético. 

A produção de carvão energético com 40% a 
42% de cinzas possibilita um melhor 
aproveitamento do carvão da Camada Bonito. 

~ de fundamental importância a utilização de 
equ~pamentos de pequeno erro de separação 
para o beneficiamento deste carvão. Um dos 
fluxogramas de processo mais promissores é 
a utilização de jigues modernos para descarte 
do estéril liberado do carvão 3" x 28 M, e 
produção de um "middling" para rebri tagem 
e .relavagem em ciclone de meio denso. 
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