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BENEFICIAMENTO GRAVIHtTRICO DE CAr.VÂO II. SIMULAÇÂO DO BENEFICIAMEN
TO DO CARVAo OE CANOIOTA. 

Luis M. Tavares (1) 

Jorge Ru?io (21 

!!m!Q 
Neste trabalho é discutida a proble.mática da dmulação de 
resultados de beneficiamento do carvão de Candiota em Ji
ques, ciclones a meio denso, mesas, espirais, ciclones au
tóqenos, etc. Os resultados obtidos ~ermitiram determinar 
qual ou quais os equipamentos que irao produzir as maiores 
recuperações na obtenção de carvões beneficiados com diver 
sas proporções de cinzas (35,40\l. Para as frações qranulÕ 
métricas entre 30 e 2 mm, os melhores resultados seguiram 
a sequinte ordem: ciclone ou cilindro a meio denso > Jique 
~omag > Jique tipo Baum . Para frações finas, entr~ 2 mm e 
0,063 mm, altas recuperações do carvão CE 4700 (35\ de cin 
zas) foram obtidas em mesas e espirais . A análise de vã = 
rios circuitos alternativos de beneficiamento é discutida. 
Resultados comparativos entre os Bancos superior e inferi
or mostraram que a recuperação do carvão é consistentemen
te maior no caso do Banco supe~ior. Os .d i versos _resultados 
obtidos são discutidos com base nos parâmetros operacio 
nais envolvidos e são sugeridos estudos que ofereçam subsi 
d\os para a escolha de um processo de beneficiamento parã 
o carvão de Candiota. 

ABSTRACT 

This work discusses the simulation of the Candiota coal be 
neficiation in jiqs, dense media cyclones or cylinders, tã 
bles spirals, water-only cycl ones, etc. The resulta obtai= 
ned allowed to define those equiom~nts that would produce 
hiqher recoveries for the bene~iciated coal with ash con -
tents varying between 35 and 40\. Bfttween 30 and 2 mm best 
resulta followed the order, heavy media cyclone or cylinder 
> ~omaq jig > Baum type jiq. For thft fine fractions between 
2 mm by 0.063 mm, high recoveries for tho CE 4700 coal (35\ 
ash) w-.:re obtained in tablea or spirala. The variou& types 
of flowsheets for the beneficiation of this coal are dis
cussed. Comparativa results between upper and lower layers 
showed that best results were obtained with the upper layer 
~he different resulta are discussed in terms of the opera
tional parameters involved and studies are suqgested to d~ 
fine the best alternative for the Candiota coal beneficia
tion. 

lli Aluno de iniciação científica, CUrso de Engenharia de 
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1, IMTRODUÇ.lO 

Dentro da atividade carbonifera nacional, a jazida de Candiota 

representa a ~aaior fonte, atinqido cerca de 42\ das reservas 

at~almente conhecidas. 

totais 

Dentro deste contexto, a ~tilização do carvão de Candiota dev~ 

ri ter siqnifieativa participação na f~tura aatriz energética do pai& 

ltntretanto, o carvão de Candiota apresenta diversos probleaas de man~ 

seio, transporte, eatocagem e benefici..ento, em f~nçio de suas cara~ 

terlsticas tisicas negativas (adversas) entre as quais destacam-se a 

alta friabilidade, a retenção de umidade, o grau de oxidação e a alta 

disseminação da matéria mineral na ·~ração orgânica. Este último fator 

torna muito dificil uma redução siqnificativa do seu teor de mat éria 

mineral em um eventual processo de beneficiamento (1). 

Diversos testes industriais e estudos de laboratório têm sido 

realizados sobre o beneficiamento de carvão de Candiota (2.3 ,4,5). E_!l 

tretanto, ai.nda nio existe unanimidade sobre que tipo de fluxograma 

seria mais adequado para a produção de carvão beneficiado graúdo o~ 

fino. 

De um modo geral, existem pelo menos S (cinco) possiveia op 

çõeac 

1. Beneficiamento da fração graúda em jique e das frações finas em ci 

clones autóqenoa (2). 

2. Beneficiamento da fração graúda em cilindros o~ ciclones a 

denso e doa finos em ciclones autógenos (3). 

meio 

3. Beneficiamento em fração graúda (30mm x 2~) em Jigue, cominuição 

do produto inter-dU.rio, deslamaqem da fração 0,063111111 - ciclones 

e rebeneficiaaento do material coainuido - -2 x O, 063- - -sas 

ou eapiraia (4). 
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4. Cominuição do ROM até 2 111m x O, 063mm com deslamagem ~a fração O ,063 

mm em ciclones e rebeneficiamento em mesas ou espirais (4). 

S. Beneficiamento em Jigue (etapa Rougherl e rebeneficiamento do pro-

duto lavado em ciclones a meio ~enao . 

A problemática sobre ' a escolha de um determinado processo está rela

cionada com os seguintes fatores principais: 1. A recuperação mixt.a 

do carvão lavado: 2. Oa fatores operacionais derivados daa caracteri.! 

ticaa do carvão e do tipo ~e processo. Estes fatores poderiam inviab! 

lizar um determinado processo; 3. Oa aupectos econômicoa incluindo os 

custos de investimento e custos operacionais. 

O presente trabalho oferece subsÍdios teóricos para a caracte-

rizaçio do beneficiamento do carvão de Candiota através de técnicas 

de simulação ut i lizando modelos semi-fenomenolÕqicos na definição e 

utilização das curvas de partição dos possíveis equipamentos a serem 

utilizados. Deste modo, são apresentados resultados de "recuperação" 

de produtos beneficiados em jiques, ciclones e cilindros a .aio dana~ 

mesas concentradoras e ciclones autógenos. As vantagens e limitações 

deste tipo de estudos bem como os parãmetros mais importantes envolv! 

doa na s~ulÀção são discutidos em detalhe. 

2. ~ SIMULAÇ!O DE PROCESSOS 

A simulação de proces~os industriais consiste no desenvolvime~ 

to e uso de técnicas numéricas/computacionais para a determinação das 

recuperações e teores de cinzas doa diversos produtos da um equipame~ 

to1 dadas as características do equipamento, a densidade de corte e a 

curva de lavabilidade da alimentação. 

Um doa principais problemas encontrados na prática para o de-

senvolvimento e aplicação de modelos para a avaliação doa proceaaos 

de beneficiamento gravimétrico de carvões nacionais reside na inexis-
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tência de dados confiáveis no fechamento de balanços de massas em de-

corrência de erros cometidos na amostragem, erros de análises quími

cas, densimétricas e variações de fluxos. Por outro lado, existe a 

tendência do uso de modelos de simulação de curvas de partição, que 

muitas vezes não são aplicáveis as caracter!aticas t!picas de benefi

cia.ento de carvões nacionais em jigues, mesas e ciclones (a água ou 

a -io denso I . 

Ollla análise completa sobre os distintos modelos utilizados 

para a caracterização analítica da curva de partição já foi public~ 

do anteriormente por Rubio e Schneider (6) . 

3 . METODO~OGIA DE SUÍULAçXO 

A simulação no beneficiamento de carvão, necessita o conheci -

mento das características da matéria prima (curva de lavabilidade do 

carvão da alimentação), as características do equipamento utilizado 

(jigue, ciclone, mesas, etc.) e o conhecimento das principal~ variá

veis operacionais do processo (densidade de corte e granulometria). A 

simulação fornece como resultados os teores de cinzas, as recupera-

ções, as distribuições densimétricas e os critérios dependentes (vide 

diagrama de blocos). 

urva de lavabilidade 

CarvÃo-da Alimentl , s 
çao I Recuperações 

M 

urva de partição 
do' )I u Teores de cinzas 

Equipamento L Distribuições 
A De.ns illlétr i c as 

nsidade de_ corte oul )I c Critérios de ava-
A liaçÃo depende~es separaçao 
o 
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Com o obj etivo de aprimorar um estudo de simulação de resulta

dos de beneficiamento de carvão, é fundamental a determi nação quanti

tativa da curva de distribuição densimétrica do carvão, ou seja, aio 

fundamentais tanto a escolha do s i s tema de coleta e amostragem bem c~ 

mo a minimização dos diversos erros cometidos nas diversas análises 

físicas e qu{micas. Uma análise mais detalhada dos modelos e de todos 

os parãmetroa que determinam a metodologia dos cálculos realizados na 

simulação encontram-se numa outra publicação (8,91 • 

. 4. ~ DE LAVABILIDAD! DO CARVAO ~ CANDIOTA 

A figura l mostra resultados reportados por Sampaio (41 para 

as curvas de lavabilidade em função do teor de cinzas de duas frações 

granulométricas do carvão de Candiota. t import.ante salientar que as 

diferenças em relação a outras curvas (1,10) anteriormente reportadas 

não são muito significativas. Este fator já foi descrito como vital 

no caso da simulação já que pequenas variações traduzem-se em varia

ções traduzem-se em variações importantes nos valores de recuperação 

dos produtos simulados. Esta é uma limitação típica das técnicas de 

simulação: 

A figura 2 mostra as curvas de lavabilidade dos doia bancos 

existentes em Candiota, o Superior e o Inferior. Estes reaultadoe COJ!. 

tatam que o Banco superior apresenta melhores caracterlaticas de lav.! 

bilidade que o Banco inferior (10). 

5. CURVAS ~ PARTiçAo 

A figura 3 mostra as diversas curvas de partição dos equipame~ 

toa utilizados no processo de simulação. No caso dos jiqu~s são apr~

sentados as curvas para cada densidade de corte. o jigue xoaaq i ua 

jigue tipo Batac que opera fornecendo 4 produtos com uma taxa d~ ali-

\ 
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.. ntaçio 4• 600 tph. O Jigue Bat•lll convencional processa 270 tph e fo!. 

nece 3 pro4utoa. 

O ciclone 4e .. 1o .Senso corraspon4e a usina de Capivari .. Tu

barão, se, operan4o a u.a taxa de alimentação 4e 800 a 100 tph. A es

piral. helicoidal concentradora é waa LD4 (Mineral Deposita) beneft:ia!!. 

4o tl.noa 4e carvão 4e Can4iota em uma taxa de 6 tph I 4 I • 

A -•a .collcentradora correaponde a waa -•• JUID beneficiando f! 

nos entre 2 - x 0,063 - .. uma taxa de S tph 141. 

A curva 4e partição do c:ic:lou autógeno correaponde a wa ciclo

ne DSII proceaaanc!o carvão america.no a uma taxa de 10 tph e• um aó ea

tiqio 1111. 

O Dynavbirpool utilizado na aimulaçio foi 4escrito por Chaves 

e Po••• (5) para o beneficiamento do carvão de Candiota ea uma qranu

lOMtria 12,7- x 0,59- e ~ma taxa de 0,1 tpb . 

6: RESULTADOS !. DISCUSSAo 

Beneficiamento daa frações qraúdaa. 

A Tabela I mostra oa resultados obtidos da simulação do benef! 

ei ... nto do carvão de Candlota dos dois bancos misturados em diatin-

toa tipoa 4e jiques, em ciclone• a meio denso e em cilindro a -lo 

denso (Dynavhirpool) • !ata Tabela mostra qu.a oa melhores resultados 811 

ter.oa de recuperação da fração co111 35\ de cinzas (C! 4700) aeriam o~ 

tidoa em ciclones e cilindros a meio denso com valorea da ordem 31 -

-32\ de recuperação comparados com 19\ em Jiques tipo Batac e 15\ ea 

Jiquea convencionais tipo Baum. Batas reaultados comprovam a maior 

precisão obtida em equipamento• que empregam meios densos .. relação 

aoa jiques que empregam iqua como fluido pulaltil. 
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Por outro lado, re.ultados obtidos em ensaios lndustriais rea

lizados com o carvão de Candiota em ciclones a meio denso e em jigues 

tipo Baum (2,3), foram um pouco menores que os descritos nesta Tabela 

I (28\ recuperação do carvão lavado em ciclones e 14.3\ em jigues) . 

Estas diferenças podem ser devidas à influência de alguns parâmetros 

operacionais ou também devidas às próprias caracteristicas das curvas 

de partição destes equipamentos que infelizmente, não ti11 sido deter

llinadas pelas empresas. 

Ainda, esta Tabela I apresenta resultados comparativos para o 

beneficiamento simul tineo de frações com teores de cinzas variivel,l!, 

to é, beneficiamento em dois produtos (CE 4200 e CE 3300 ou CE 4700 e 

CE 3300) ou também beneficiamento em três produtos (CE 4700, CE 3300 

e CE 3100). Estes resultados mostram que não há variações significat.!_ 

vas entre os dois tipos de jiques considerados quando são beneficia -

dos os carvões com teores de cinzas intermediários ICE 4200 e 3300). 

Por outro lado, o Dynawhirpool apresentou a maior recuperação global 

(81.46\) de todos os equipamentos quando os carvões produzidos eram o 

C! 4700 e o 3300 (35\ e 54\ de cinzas respectivamente). 

A Tabela II mostra os critérios de avaliação independentes doa 

diferentes equipamentos, para as diversas densidades de corte opera -

cionais (densidades originais) em função dos valores do Material "M•ar 

gravity•. Estes resultados mostram basicamente 2 fatos interessar.tea. 

O primeiro i que as perdas, medidas através do Material deslocado to

tal são auito maiores quando as frações graúdas aio beneficiadas -

"jiques. As perdas obtidas ~om os equipamentos a meio denso são meno

res e muito similares entre ciclone e Dynawhirpool. 

O segundo fato i que o material deslocado do lavado no rejeito 

é consistentemente maior que o material lavado no rejeito indicando 

mais uma vez, as dificuldades de todos os equipamentos quando benefi-
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ciam-se carvões com altos teores de cinzas e de material NGM. ~ssim, 

muitas partículas de carvão aio •aprisionadas• entre as partículas de 

rejeito tornando as perdas de carvão maiores que os padrões interna -

cionais. 

Por último a Tabela III apresenta result~dos comparativos de 

beneficiamento do carvão de Candiota em Jiques ~omag entre os carvões 

dos Bancos superior, inferior e suas respectivas misturas. 

Estes resultados mostram como era esperado, valores de recupe

ração (para carvões CE 4200 e 3300) muito maiores no caso do carvão 

procedente do Banco superior em relação ao Banco Inferior. Os valores 

obtidos com a mistura dos dois bancos são correspondente intermediá -

rios. Neste caso seria interessante avaliar as possibilidades de um 

beneficiamento seletivo do Banco Superior . 

Beneficiamento das !rações finas 

A Tabela I apresenta resultados comparativos para o beneficia

mento das frações finas (2mm x 0,063mm) em espirais , mesas e ciclones 

autógenos . . os.resultados obtld.os mostram recuperações. praticamente si 

milares entre mesas e espiraia, ambas superiores às obtidas com os c.!_ 

clones autógenos para a produção do carvão CE 4700. Por outro lado, 

estas recuperações aio aproximadamente o dobro das correpondentes nas 

frações graúdas nas condições descritas na Tabela I. Doia fatores são 

os re.sponaáveis por esta diferença: o primeiro tem relação coa a •li

beração• maior das partículas nas frações finas, tornando aais fácil 

o beneficiamento (melhor curva de lavabilidade) e o segundo fato diz 

respeito a eliminação de uma alta proporção de cinzas após co111inuição 

e deslamagem em 0,063 mm (ao redor de 65\ de cinzas). Ao avaliar o d! 

sempenho comparativo entre mesas e espirais, faz-se necessário consi

derar os fatores económicos e também operacionais. ~ performance des 



373 

tes dois equipamentos deve ainda melhorar se a operaçãoforrealizada em 

mais de um estáqio, diminuindo o.s altos valores de material deslocado 

observados na Tabela II. 

7. ANALISE COMPARATIVA DE FLUXOGRAMAS 

A Tabela IV mostra resultados comparativos do Beneficiamento do 

carvão de Candiota em dois produtos CE 4700 e CE 3300. Em termos de r~ 

cuperação, a melhor alternativa é a descrita como alternativa III, que 

inclue cominuição de todo o carvão até uma fração entre 2 ~ x 0 , 063mm 

e beneficiamento em espirais . A sequnda melhor consistiria em bene

ficiar por separado a fração de grossos em ciclones ou cilindros a 

meio denso e os finos em mesas ou espirais. 

Em relação a estas alternativas cabe salientar alqumas conside

rações de ordem económica e prática. Em relação a alternativa III, os 

maiores custos operacionais seriam os de cominuição, redução de umida

de do produto beneficiado e posslvel aglomeração deste produto para re 

solver problemas de manuseio, transporte e estocagem. 

A alternativa II apresenta certos problemas derivados com afri! 

bilidade do carvão· dentro do ciclone a meio denso. Esta geração de fi

nos, aumentaria as perdas de magnetita elevando o custo operacional. 

Um outro posslvel problema, seria o aumento da viscosidade da magneti

ta (e portanto do meio) em função da concentração de argilas pres~ntes 

nas frações ultrafinas . Entretanto estes problemas poderiam ser dimi -

nu1dos se o beneficiamento fosse realizado em cilindros a meio denso 

devido ao menor atrito e menor geração de finos ou. através da diminui

ção do teor de matéria mineral da alimentação do ciclone ou cilindro a 

meio denso, introduzindo um beneficiamento •Rougher" em Jiques como é 

sugerido na alternativa IV . 
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CONCLUSOES 

O• diversos resultados obtidos neste trabalho permitem estabe

lecer as •eguintes conclusões: 

l. A técnica de simulação de resultados de beneficiamento é uma forte 

ferramenta na análise da caracterização de resultados de benefici,! 

mento de carvão desde que sejam otimizados os parâmetros que deteE 

minam as curvas de lavabilidade e as curvas de partiçãõ. 

2. O beneficiamento das frações graúdas do carvão de Candiota em màos 

densos é consideravelmente melhor quando comparada com jigues em 

termos de recuperação do produto beneficiado. A maior fonte das oer

das nos jigues (material deslocado} deve-se a natureza do carvão(a!_ 

to NGM) e a baixa mobilidade do leito em função da alta taxa (tph/ 

m* de á rea de jigagem) de material de rejeito (9). 

3. O Carvão do Banco Superior consideravelmente melhor, em termos de 

lavabilidade que, o carvão do Banco Inferior . 

4.· Em termos de alternativas para o beneficiamento do carvão· de Can -

diota, recomenda-se a avaliação sistemática dos diversos parãme 

tros co~siderados neste traba l ho, conjuntamente com a realização 

de estudos adequados sobre as características de cominuição , da 

produção de ul trafinos, do efeito dos finos na viscosidade e per -

das de magnetita ao beneficiamento em meios densos, da redução de 

teores de cinzas da alimentação introduzindo "rotary breakers~, 

etc. Todos estes fatores somados as considerações econômicas, per

mitirão definir a melhor alternativa para o beneficiamento do car

vão de Candiota. 
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Tabela I. Simulação do beneficiamento gravimétrico do Carvão de Candiota. 

Equipamento Granulome- Densidade Teor ie Cinza ' Recup ração , ' 
Utilizado tria de corte Alim. C.Lav . Rejeito CR4700 CE4200 rR3300 

Jigue 2,50 52,71 49,44 59,46 - - -
Kopex-Komag 30mm x 2mm 1,88 49,44 44,23 57,23 - - -

1 65 44 23 34 97. 52 75 19 .7.9 - 21 11 
2,80 52,71 49,55 65,97 - - -
2,20 49,55 46,11 65,69 - - -
1,75 46,11 39,33 54,11 - 36,02 30,5~ 

Jigue 1,80 52,71 43,62 61,11 - - -
1,45 43,62 35,55 47,42 15,35 - 32,69 

Baum 3 0111D1X 2mm 
2,20 5:<:,71 46,97 72,35 - - -
1,69 46,97 39,99 52,83 - 35,3~ 42,09 

Ciclone 1,74 52,71 34,40 61,42 32,24 - -
meio 30mmx 2mm 1,98 61,42 53,03 78,74 - - 45,64 a 

denso 1,83 52,71 39,88 65,81 - 50,52 -(capivaril 1, 93 65,81 53,57 74,22 - - ~(1 ,15 

DWP 1,71 52 , 71 34,00 60,99 31,39 - -
ynawhirpoo1 30mmx 2mm 2,05 60,99 53,03 87.,50 - - 5(1,07 

1,80 52171 39,72 65,06 - 48,75 -o 

1,92 65,06 53,59 74,31 - - 22,118 

Espiral 2mmx0,063mm 1,98 41,66 34,96 57,30 70,00 - -
LD4 

Mesa 
Concentradora 2mmx0,063mm 1, 99 41,66 34,59 60,46 72,65 - -

Ciclone 2mrnx0,063mm 
Autógeno 1,91 41,66 34,90 51,77 59,90 - 40, 10 

Cl't3100 

-
26,'15 
----
--
--
--
--
--
--

30,00 

-
-

Reieito 

32,65 
--

19,73 
14 , 19 

-
51,96 

-
12 , 60 

-
-

27.,12 

-
2'1,33 

-
1R,54 

-
2A,37 

-

27,35 

-

"" ..... 

"' 



Tabela II. Critérios de avaliação independentes dos equipamentos considerados na simulação. 

EQUIPAMENTO 050 NGM 1ND. IND PENO. 1ND. DEPENDENTES 
>RIGI"AL AR !MP MOR-L MDL-R MDTOTAL 

3,06 206,05 0,404 
2,29 33,86 180,96 0,218 20 ,76 75,7 4 42,76 

Jigue 1 89 30 34 154 40 O 262 45 97 36 96 41 26 
Kopex- Komag 3, 0 6 206,05 O, 404 

2,29 3,89 180,96 0,218 3,98 74 , 82 16,31 
1,89 45,62 154,40 0,262 35,32 58,29 45,86 

2,31 43,89 143,42 0,205 32,89 . 53,42 43 ,56 
Jigue 1,94 12,22 152,93 0,236 69,32 11,96 30,30 
Baum 2,31 4,96 143,42 0,205 3,24 57,04 15,40 

1,94 39,39 152,93 0,236 52,00 4 2,24 46, 69 

38,95 14,52 0,012 16~55 36,98 30,40 
Ciclone a meio 1 44 26,74 14, 52 0,012 4,9 2 24, 70 11,38 
-denso - ' 40,75 14,52 0,012 6,78 45,89 26,13 

49,15 14,52 0,012 9,95 40,8 3 28,25 

36,48 35,91 0,027 25, 68 31,55 29,7 1 
oynawhirpoo1 1 56 13 ,49 35,91 0,027 1,82 22, 48 7,40 

• 43,89 35,91 0,027 12,03 41,97 27,83 
48,47 35,91 0,027 14,68 39,88 28,63 

Espirais 2,1 4 27,83 113,14 0,142 10 , 50 66, 82 27,39 
LD4 

Mesas 1,89 26,86 74 ,15 0,123 7, 40 62,5 2 22 ,48 

Ciclone 1,87 34,64 192,00 0,304 20,6 4 65,37 38,57 
Aut~g~no ___ L ______ _3 _ _ ____ _i ________ ~--------~----------L_ ________ _L ____________ ___ 

.. 

..., ... ... 



Tabela III . Simulação comparativa do beneficiamento do carvio de Candiota doa Bancos 

Superior e Inferior em Jique Komag. 

RECUPERAÇ0ES TEOR DB CINZAS 
BANCO NGM 050 CE 4200 CE 3300 REJBITO CE 4200 CB 3300 

- 2,80 - - - - -
Superior 2,58 2,25 - 34,64 - 39,95 53,65 

36,22 1,64 39,10 - 26,26 - -
0,92 2,60 - - - - -

Inferior 17,77 1,90 - 53,71 - 39,44 52,47 

30,55 1,57 22,49 - 24 - -
Superior + - 2,80 - - - - -
Inferior 3,89 2,20 - 36,56 - 39,33 5 4 ,11 

(Mistura) 45,62 1,75 36,02 - 27,42 - -

Carvão: 1• x 0,59 mm 

""' .... 
O> 



Tabela IV. Avaliação co~parativa de alternativas para o benefic iamento do carvão de Candiota. 

Produção de CE 4700 e CE 3300 . 

ALTERNATIVA SISTEMA DB RECUPERAÇ0ES OBSEliVAÇOES 
cA.LCULO CE 4700 CE 3300 REJEITO 

[Groasoa/Jigue Baum(JB) a)JB+CA 23,90 30,38 33,74 - 12,3\ material 
I. ROM 1. S!mula- b) JB+M 

desla~ado 
26,89 20,98 39,76 - CA•cic lone au-

Finoa/ CA/ M}E çao tógeno 
c)JB+E 26,27 20,98 40, 38 - M=mesas conce~ 

tradoras 
- Esespirais 

2. Teste 
IndustrialJB+CA 14,30 22,90 58,20 4,8\ perdas 
(2) 

[Grossos/DWP ou CMP 1. Simulação a) DWP+CA 4,19 41,53 11,90 - DWP•Dynawhirpo 
Il. ROM b)DWP+M 7,18 32,13 18, 3l - CMD•Clclonc a 

c)DWP+E 6,56 32, 13 18,93 m,..io rlenso 
. Finoa/CA/M/ E di CMD+CA 4 ,73 38,69 14, 19 - 12 , 3\ Materi al 

o l 

e)CMD+M 7 , 72 29,29 20 ,61 deslocado 
f)CHD+E 7,10 29,29 21,23 

C'o•~• comlnui4oo 
36\ materi<~ l 

l-2mm x 0,063-) deslalllddo 
com 6~ \ cinzas 

III.IOt + Tes te Pilo- ~4,84 - 9,0 Finos (-2mmx0,063mm) to(4) 
Espirais 

-
[ Graúdos/ JB+CMD 12,3\ material 

IV. ROM Simulação ~3,4 25,96 28,26 desl ama d 
Finos /CA 

o 

-

.. 

.... .... 
"' 
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Fig. 1 . Curvas de lavabilidade de duas frações granulométricas do 
de Candiota. 
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Fig. 2. Curvas de lavabilidade do Carvão de Candiota (Banco Superior 

e Inferior. 
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