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ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA PRELIMINAR DE ALTERNATIVAS PARA O 
BENEFICIAMENTO DO CARVÃO DE CANDIOTA-BRASIL 

J. c. souza1 ; c. H. Sampaio 2 ; F. J. Kliemann Neto3 

O presente trabalho apresenta a metodologia e resulta dos 
preliminares da avaliação técnico-económica realizada sobre 
possíveis alternativas para o beneficiamento do carvão da jazida 
de Candiota-Brasil. Atualmente, o carvão de Candiota é minerado à 
céu aberto e fornecido à Usina Presidente Médici para geração de 
energia elétrica, sendo consumidas cerca de 1.500.000 ton;ano com 
teor médio de 54% de cinzas e 2,5% de enxofre. o balanço de massa 
e metalúrgico das alternativas foi determ-inado por simulação e 
teve como objetivo obter-se carvão lavado destinado à indústria 
cimenteira da região e carvão misto destinado à geração de 
eletricidade em substituição ao ROM a tual. Para tanto foi 
desenvolvido um modelo de fluxo de caixa que serviu de base para 
o cálculo dos critérios de decisão f inance ir os (valor líquido 
presente, taxa interna de retorno, "payback") e a determinação da 
melhor opção de investimento. Rea li~ou-se urna série de análises 
de sensibilidade e também análises de equilíbrio que permitiram 
determinar-se o mercado mínimo necessário para implantação de urna 
Usina de Benef iciarnento para Candiota, bem corno o preço mínimo 
dos produtos vendáveis obtidos. 

PRELIMINARY FEASIBILITY STUDY FROM CANDIOTA 
COAL PROCESSING ALTERNATIVES 

This work presents the rnethodology and prelirninary resul ts 
obtained with the technical and economical a ppraisal of the 
Candiota coal processing alternatives. The candiota coal is mined 
by surface rnethods and supplies the Presidente Mediei Electrical 
Generation Plant that consumes about 1. 500 .000 tonfyear with 54 % 
ash content and 2,5% sulphur content. The mass and rnetallurgica l 
balance was deterrnined by simulation processes that objectived a 
production of clean coal for the cernent industry, and rniddlings 
for electr i cal generation in substi tution of ROM coal. It was 
developed a cash flow model to calculate fin~ncial decision 
criteria (net present value, internal rate of return and payback) 
and to determine the most economical investrnent. Sensibility and 
breakeven analyses were carried out to verify the minirnurn rnarket 
and product price to a future Candiota coal preparation plant. 
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INTRODUÇÃO 

A Mina de Candiota situa-se a sudoeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, próxima às cidades de Bagé, Pinheiro Machado e 

Herval, no distrito de Dario Lassance, a 400 km da capital do 

Estado, Porto Alegre. A jazida Grande Candiota, cerca de 40% do 

total de reservas do Rio Grande do sul, ou 1/3 das reservas 

brasileiras de carvão, ocupa uma área de 2.500 km 2 , possuindo 

reservas da ordem de 12 bilhões de toneladas. 

O método de lavra atualmente realizado à céu aberto é o 

"Contour Mining" em uma frente de aproximadamente 30 m. A 

descobertura é feita por uma "dragline" de 27m3 ; as camadas de 

carvão são desagregadas com o uso 

intermediário (entre as camadas 

de explosivos e o argilito 

superior e inferior) é 

escarificado e separado com trator de esteiras. O carvão bruto 

é transportado até a unidade de britagem pelo sistema "truck 

shovel". 

Na unidade de britage m o ~arvão bruto (ROM) sofre uma etapa 

de cominuição até a granulometria de 50 mm sendo, após, 

queimado para geração de e letr ic idade na Usina Termoelétrica 

Presidente Médici, localizada nas vizinhanças da mina. O carvão 

atualmente utilizado possui cerca de 54% de cinzas, 2% de 

enxofre e poder calorífero superior de 3. 300 kcaljkg, sendo 

consumidas atualmente cerca de 1.500.000 tonjano. 

Boa parte da reserva de Candiota é explotável a céu aberto 

e por isso, apesar da maior quantidade de cinzas, o custo por 

kcal é bastante baixo, cerca de 3 a 4 vezes menor que os demais 

carvões brasileiros(!). 

O programa planejado pela CEEE prevê a ampliação da geração 

termelétrica em Candiota para 3 .700 Megawatts ocupando cerca de 

43% das reservas de carvão à céu aberto. o aumento da produção 

de carvão ROM, permitindo novos métodos de lavra e economias de 
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escala reduzirá ainda mais o custo do carvão de Candiota. Além 

das reservas de carvão, a região de Candiota possui 

consideráveis reservas de calcáreo, utilizado na indústria 

cimenteira da região. Essas fábricas podem utilizar uma parte 

das cinzas volantes produzidas nas termelétricas para o fabrico 

de cimento numa proporção de até 30% em peso e consumir como 

fonte de energia um.carvão com até 40% d e cinzas ( 2 ). 

O aumento da geração de energia elétrica previsto para os 

próximos anos em Candiota, provocará um aumento proporcional 

da poluição ambiental da região e nos países vizinhos que 

exigirá uma redução nos níveis de emissão de enxofre na 

atmosfera. A redução de emissões de enxofre pode ser obtida de 

duas metodologias: a) beneficiamento do carvão ROM na própria 

mina, com uma redução prevista de 50% no teor de enxofre atual 

situando o teor de enxofre do carvão misto em cerca de 0,7%; e 

b) tratamento dos gases emitidos durante a queima do carvão ROM 

na Usina Presidente Médici, com um investimento estimado em 3 a 

4 vezes superior ao custo de uma planta de beneficiamento. 

o presente trabalho tem por objetivo avaliar 

comparativamente diferentes opções para o beneficiamento do 

carvão de Candiota (Bancos Superior e Inferior.), de modo a 

obter-se dois produtos vendáveis: a) carvão lavado com 35% de 

cinzas (ou 

cimenteira, 

40%), que pode ser 

secagem de grãos, 

consumido pela 

papel celulose, 

indústria 

fumo ou 

gaseificação; e b) carvão misto com 54% de cinzas (ou 47%), que 

pode ser fornecido à CEEE para geração de eletricidade na Usina 

Presidente Médici em substituição ao ROM atualmente consumido. 

A metodologia para separação dos produtos do rejeito, na 

fração grosseira, pode ser de dois modos: a) retirada do carvão 

lavado no 1° corte densimétrico e posterior separação do carvão 

misto do rejeito no 2° corte densimétrico, ou b) separação do 

rejeito no 1° corte densimétrico e posterior separação do 

carvão lavado do carvão misto no 2° corte .densimétrico. A 
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primeira metodologia fornece uma maior facilidade operacional 

para o controle da qualidade do carvão lavado desejado , através 

do controle direto da densidade de corte no 1° equipamento (ou 

compartimento). Em compensação, essa metodologia apresenta uma 

maior dificuldade para a separação do carvão lavado do rejeito 

primário, pois a presença de uma massa maior de carvão no 

equipamento tende a imped ir a sepa raçã o do carvão l avado. 

METODOLOGIA 

A análise técnica das opções constou de um levantamento de 

alternativas de beneficiamento com o emprego de equipamentos 

convencionais de processamento de carvões. A simulação de 

beneficiamento nos circuitos propostos foi realizada com os 

dados de lavabilidade disponíveis, para os bancos Superior e 

Inferior em separado ou em conjunto, para diversas 

granulometrias de operação. o objetivo da simulação foi o de 

padronizar o balanço mássico e metalúrgico para todas as 

alternativas de beneficiamento. o balanço mássico e metalúrgico 

serviu de base para o dimensiona mento dos equipamentos, 

definição dos produtos vendáveis e determinação dos rendimentos 

anuais de cada alterna tiva . 

A partir da anãlise técnica elaborou-se uma estimativa de 

custo de capital fatorada e determinou-se o investimento 

inicial, reposições e valor residual · das alternativas. 

Calculou-se o custo operacional das alternativas através de uma 

estimativa fatorada estimando-se os seguintes ítens em 

separado: mão-de-obra, encargos sociais, manutenção, seguros, 

impostos, despesas gerais e administrativas e energia elétrica. 

Com os parâmetros técnicos e econômicos definidos 

determinou-se um modelo de fluxo de caixa representativo da 

operação durante um período de 20 anos e deduziu-se os 

seguintes critérios de decisão financeiros: valor presente 

líquido, taxa interna de retorno e "payback". A partir do 

.j 
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modelo de fluxo de caixa realizou-se uma série de análises de 

sensibilidade para variações nos principai s parâmetros técnico

econômicos estimados. Além das análises de sensibilidade foram 

realizadas análises de equilibrio ("breakeven") com o objetivo 

de determinar-se o ponto de equilibrio das alternativas e o 

preço minimo de venda dos produtos obtidos . 

CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DOS CIRCUITOS 

O beneficiamento do carvão de Candiota pode ser dividido em 

duas etapas: beneficiamento das frações finas, e o 

beneficiamento das frações grosseiras. O beneficiamento da 

fração fina se processa em dois estágios. No primeiro estágio 

ocorre a deslamagem do material ultrafino menor que 0,074 mm 

em ciclones classificadores gerando dois produtos: o 

"overflow", que é descartado do processo e enviado a um 

espessador radial para recuperação da água de processo, e o 

"underflow", que é enviado a um segundo estágio de 

processamento onde ocorre a separação do carvão nobre do carvão 

misto. No segundo estágio simulou-se a separação dos produtos 

em três equipamentos: ciclone autógeno, espiral de Reichert e 

mesa concentradora. 

As seguintes opções de beneficiame nto para a fração 

grosseira foram simuladas: 

1) JB - Beneficiamento em jigue Baum de 2 compartimentos; 

2) JB + CMD - Pré-lavagem em jigue Baum de 1 compartimento 

e beneficiamento do carvão pré-lavado em ciclones à meio denso; 

3) CMD + JB - Beneficiamento ~m ciclones a meio denso e 

rebeneficiamento do rejeito dos ciclones e m jigue tipo Baum; 

4) CMD + CMD (c) Beneficiamento estagiado em duas 

baterias de ciclones a meio denso, sendo que a segunda bateria 

processa o "overflow" da primeira; 

5) CMD + CMD (r) Beneficiamento estagiado em duas 

baterias de ciclones a meio denso sendo que a seg~nda bateria 

processa o "underflow" da primeira; 
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6) DWP - Beneficiamento em "Dynawhirpool" em dois estágios 

sendo que o segundo DWP proce ssa o carvão pré-lava d o no 

primeiro DWP. 

As granulornetrias para simulação e a s características d a s 

alimentações dos circuitos de grossos e finos se e ncontram na 

tabela I, junto com o bala nço mássic o e meta lúrgico. O programa 

de simulação utilizado define as características d os produtos 

da separação em um equipamento específico, através d a curva de 

partição reduzida desse equipamento, definida pela interpolação 

dos dados experimentais e;ou operacionais desse equipamento 

pelo modelo de Erasmus (3). Com a distribuiçã o d a s faix a s 

densirnétricas dos produtos flutuado e afundado, d e finida pela 

curva de partição, e a distribuição dos teores de cinzas e 

massa nas respectivas faixas densirnétrica s, definidos pe la 

curva de lavabi 1 idade da s frações a l i rne nta d a s, pode-se 

determinar o ba lanço mássico e metalúrgico das a lternativas 

propostas. 

Para urna mesma granulornetria, os produtos obtidos no 

benef iciarnento do Banco Superior a pre s en t am teo r e s de cinzas 

sempre inferiores aos t eor es obtidos c om o beneficiamento do 

Banco Inferior, 

beneficiamento. 

independente da 

Para o Banco 

granul ornetria 

Inferior é 

ou c ircuito de 

necessária urna 

corninuição até gra nulornetrias menores 

liberação dos mistos, e a qua lidade 

lavado (4). 

(12, 7 mm) para aumentar a 

e r ecupera ç ão do c a rvã o 

No caso de benefic iar-se a fração fina verificou-se que, 

para a obtenção de carvão lavado com 35% de c i nz as e mistos com 

54% de cinzas, deve-se obter, após a etapa de deslarnagem, um 

carvão pré-lavado com no máximo 45% de cinz a s. Acima desse teor 

é necessária a produção d e carvão lavado com 40% d e cinzas pará 

manter o teor do carvão misto abaixo de 54% de cinzas. Os finos 

do Banco Superior apresentam melhores características de 

lavabilidade do que os finos do Banco Inferior (4). 



463 

Tabela I ) Características da alimentação dos circuito s de grossos, 
f inos e d eslamagem. 
Código de amost ra, camada, mina e trabalho o s dados de 
lavabilidade. 

GROSSOS FI NOS DES LAMAGE M 

CóDIGO CAMADA MINA GRANUL. MASSA CINZAS GRANUL. 'MA SSA CINZAS GRANU L. MAS SA CINZAS 

(mnl ( %) (%) (IIm) ( %) ( %) (um) <%) (%) 

~ ... - - --- - - - -- ---- - -- - ------------------ -- -- --------------- ---- - -- --------------- -- --- ------
50x0(BS)S Superior Sei vat . 50+0' 6 84 , 24 50,69 . o' 6+0 ' 074 6, 03 36 ,75 · 0, 074 9, 73 51 ,60 

50x0( BI ) S I.nferior Se i val • 50+0' 6 9 1, 38 51' 98 ·0,6+0, 074 5' 22 46,54 -0,074 3,40 77,60 

40x0(8S)C Superior Candi o ta · 40+1 ,O 84,00 51,06 · 1 ,0+0,074 6,12 45,45 · 0, 074 9,88 62,00 

40x0(81 )C Inferi or Candiota ·40+1 ,o 86,50 51' 55 ·1,0+0,074 8 ,1 7 45,45 ·0,074 S,l3 62 ,00 

30x0(BS+I )C Sup+lnf Candlota ·30+2,0 64,00 49,98 ·2,0•0 , 061. 23,40 41' 13 ·0, 064 12,60 65,00 

25x0(8S+ I )C Sup+lnf Candiota ·25,4+1 82,00 45,67 · 1 ,0+0,074 13, 00 48,35 ·0, 0 74 5,00 62 , 00 

25x0(BS+I)S Sup+Inf Seiva L ·25,4+1 79,10 51,25 · 1,0+0,074 16, 00 45,45 -0,074 4, 90 67,00 

25x0(BS+I )S* Sup+Inf Seiva L ·25,4+0,6 87,40 48,40 · 0 , 6+0,074 5, 90 43,47 ·0,074 6,70 56,50 

12x0( BI) I Jnferior Sei val · 12,7•0 , 6 85,1 0 49,42 ·0,6•0,074 9' 50 43,67 -0,074 5,40 65, 00 

12x0(8S)S Superior Seival • 12, 7+0,6 82,24 50,07 ·0 , 6+0,074 5,62 40,17 -0,074 12,14 62,70 

12x0(BS+ I )S Sup+ Inf Seivat · 12, 7+0,6 85,30 47' 29 . o' 6+0 ' 074 8,60 45' 56 ·0,074 6,10 57 ,30 

---- --------- --- - --- - ------------------ - ------------------------- - -- - - ---------------- --- ------ ----

DETERMINAÇÃO DOS PARÃMETROS ECONÔMICOS 

As estimat ivas de Custo de Capital foram reali zadas 

baseadas em fluxogramas de processo simplificados ela borados a 

partir dos 

caracterização 

fluxogramas de 

principais da 

circuitos 

técnica 

processo 

Planta 

de beneficiamento 

d as al ternativas . 

foi elaborada a lista 

de Beneficiamento, 

propostos na 

A partir dos 

de equipamentos 

agrupados em 2 

unidades: I) Beneficiamento de Grossos e I I) Beneficiame-nto de 

Finos. Os equipamentos de processamento foram dime~sionados de 

acordo com a.granulometria de alimenta ção u sando a s capacidades 

méd i as horárias de processamento encontradas na lite ratura 

técnica ( 5 - 10). Os custos dos equipame ntos principais foi 

estimado usando-se as equações de custo determinadas por Mular 

( 11) . 1\ 

elaborada 

part ir do custo dos equipamentos 

uma estimativa fatorada do custo 

p r incipais foi 

de investimento 

inicial da Planta_ para cada uma das unidades de processamento 

(tabela II). 



Tabela II) Cu s to de Inve stimento Ini c ial, cfe metodologia 
pro posta por Balfour e Pappucyian (v a lore s.lOO O USS) 

a . C i r c ui t o de Grossos 

ITEM JB J8•CMO CMD+JB CMO+CMO(c) CHD+CMO( r) 

Custo Fí sico Total Planta ........ . ... . .... .. .. . 5.082,0 9.223,0 6 . 521,0 

Engenhar i a e Construção (36% ) ................. . 1.800,0 3 . 320,0 2 . 348, o 
Contingências e Fat or de Tamanho (30%) . . . . .. ... 1.525,0 2.767,0 1.956,0 

CUSTO TOTAL DO INVESTIMENTO INICIAL. ...... •• ... 8.407,0 15 .3 10, 0 10.825 , 0 

CUSTO OE CAPITAL DE GIRO (20%) ..............•.. 1.68D,O 3 . 060,0 2.165,0 

b. Circu ito de Finos 

IT EM CA(1) 

Custo Fisi co Total Planta ................ .. .. .. 3. 239,0 

Engenharia e Construção (36%) . .... . ......... . .. 1.166,0 

Contingências e Fator de Tamanho (30%) ......... 972 , 0 

Bac ia de Deposição de Rejei to Fino ... ........ . . 302,0 

CUSTO TOTAL DO INVE STIMEN TO INIC IAL.. .. . . .. .. . . 5.679,0 

CUSTO DE CAPITAL DE GIRO ( 20%) ........ ....... .. 1.1 35, 0 

ER( 1) 

3.298, 0 

1.187,0 

989,0 

302,0 

5 .776 , 0 

1.155,0 

MC( 1) 

3.545,0 

1 . 276,0 

1.063, 0 

302, 0 

6.168, 0 

1.235, 0 

8.201, 0 

2.952. 0 

2.460,0 

13 .613,0 

2 . 720,0 

CA(O, 6) 

2.947,0 

1 .061,0 

884,0 

302 ,O 

5 .194 , o 
1.040, 0 

8.148,0 

2 .933-, 0 

2.444,0 

13.525 ,0 

2 . 700,0 

ER(0,6) 

2.827,0 

1 .018 ,0 

84 8 , o 
302,0 

4 . 995. o 
1 .000,0 

de 
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D~P 

7 . 511,0 

2. 704,0 

2.253,0 

12.468 ,0 

2.494,0 

MC( 0 ,6) 

3. 081, o 
1.109, 0 

924,0 

302,0 

5.416, o 
1.080 ,0 

uma o Custo Operacional foi determinado a partir 

estimativa fatorada definida por Gentry e O'Ne il (1 2) usa ndo-se 

os seguintes percentua is para cálculo dos ítens do c u s to anual 

(tabela . III): Re paros e Manutenção 3 ,5 % do c usto de capital 

dos equipamentos ; Des pesas Ge rais e Admi n istra t ivas 1% do 

Rendimento anua l ; Seguros 2 , 5% do custo de capital dos 

equipamentos; Impostos 2% do custo · d e c ap i tal dos 

equipamentos; Mão-de-obra Indireta - 30% da MO Dire ta; Encargos 

Sociais so)?re a Folha de Pagamento 125 % do c us to anual da 

folha de pagamento. O custo de deposição de rejeitas do 

processamento foi e st imado em 0,60 US$ /ton pa ra rejeites 

grossos e 0,40 US$/ton para rejeitas finos (13). o custo 

operacional anual foi estimado para cad a a lternativa de 

processamento e está apresentado na tabela III ( 5 ). 



Tabela :II) Custo Operacional fot.,l l Anual - cfe metodologia proposta por Gentry e O'Nei l 

(val o res . lODO US$) 

Cus to Oper To tal Anual 

Cus to/ton 

Custo Opcr Totul Anual 

Cus t o/ton 

a. Circuito de Grossos 

JB JB+CMD CMO+JB CMD+CMD(c) CMD+CMQ(r) DIIP 

29.363,6 31.784,0 32. 120,0 35.452,8 35.028,8 33.772,3 

(13,00) (14,07) (14,22) (15,09) (14,91) (14,37) 

b. Circuito de Finos 

CA( 1) CA(0,6) ER( 1) ER(0,6) MC( 1) MC(0,6) 

6.895,2 5.805,6 6.867,4 5.777,8 7.000,2 5.910,6 

(13,91) (14,37) (13,85) (14,30) (14,_ 12 ) (14,63) 
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Para a previsão dos rendimentos anuais de cada alternativa, 

d e finiu-se uma operação em 3 turnos de 8 horas/dia, 25 

diasjmês, 300 diasjano, com um rendiment o geral da planta de 

85% tota l izando 6 .1 20 horas de operaçã o/ ano. O produto do 

total de tone ladas produzidas anualmente pelo preço de venda 

(5) por tone l ada dos produtos determina o Rendimento Anual de 

cada alternativa (tabel a IV). 

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

O fluxo d e c a ixa anual foi de terminado a partir dos dados 

de cu s to d e investimento inicial, custo operacional, 

rend i mentos a nuais, custo de reposição, valor residual, 

d e pre ci a ção e imposto de r e nda . o imposto de renda foi 

c a lculado pela aliquota de 40 % sobre o Lucro Operacional após 

depreciação. O procedimento para determinação do fluxo de caixa 

anual usou a seguinte fórmula: 

FCA = RA - dRB - CO - Dp - IR + Dp - Rp + VR 

onde : RA rendimento bruto anual, dRB deduções do 

rendimento bruto (PIS, etc), CO = custo operacional anual, Dp = 
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Tabela IV) Produção horária, Teores de Cinzas, Recuperações, Produção e Rendimento Anual das alternativas 

de beneficiamento. Total de horas de operação: 6.120 horas/ano (85% de rendimento da planta). 

Rendimentos em dólares/ano. 

a. Circuito de Grossos b. Circuito de Finos 

PROOUTO PROO/HORA CINZAS PROO/ANO RENDIMENTO PROO/HORA CINZAS PROO/ANO RENO I MENTO 

1) JB 1) Cicl Autógeno (-1+0,074 rm1) 

lavado 115 tph 38,75% 703.800 t 21_ 114.000 22,8 tph 43,96% 139,536 t 4.186.080 

misto 229 tph 47,85% 1.401.480 t 28.029.600 35,7 tph 51' 15% 218.484 t 2.621.808 

Rejeito 25 tph 57,57% 153.000 t 22,5 tph 62,00% 137.700 t 

TOTAL : 369 tph 45,67% 2.258.280 t 49.143.600 81,0 tph 52,14% 495.720 t 6.807.888 

2) JB + CMD 2) Espiral de Reichert (~1-+0,074 rrm) 

lavado 122 tph 34,32% 746.640 t 26.132.400 19,2 tph 40,84% 117.504 t 3.525.120 

misto 221 tph 50,55% 1.352.520 t 16.230.240 39,3 tph 52' 02% 240.516 t 2.886.192 

Rejeito 26 tph 57,44% 159.120 t 22,5 tph 62,00% 137.700 t 

TOTAL : 369 tph 45,67"'!. 2.258.280 t 42.362.640 81,0 tph 52,14% 495.720 t 6.411_312 

3) CMD + JB 3) Mesa Concentradora ( -1+0, 074 rml) 

lavado 171 tph .39,99% 1_046.520 t 31.395.600 17,0 tph 40,94% 104.040 t 3.121.200 

misto 135 tph 46,62% 826.200 t 20.655.000 41,5 tph 52,72% 253.980 t 3.047.760 

Rejeito 63 tph 59,66% 385.560 t 22,5 tph 62' 00% 137.700 t 

TOTAL : 369 tph 45,67"'/. 2.258.280 t 52.050.600 81,0 tph 52,14% 495.720 t 6.168.960 

4) CMD + CMD (c) 4) Ciclone Autógeno (-O, 6+0, 074 lll1l) 

lavado 156,7 tph 34,96% 959.004 t 33.565.140 19,5 tph 38,54% 119.340 t 3.580.200 

misto 142,5 tph 50,49% 872.100 t 10 . 465.200 19,1 tph 52,72% 116.892 t 1.402. 704 

Rejeito 84,8 tph 64,72% 518.976 t 27,4 tph 57' 30% 167.688 t 

TOTAL : 384,0 tph 47,29% 2.350.080 t 44.030.340 66,0 tph 50,43% 403.920 t 4.982.904 

5) CMO + CMO (r) 5) Espirais de Reichert (-0,6+0,074 rrrn) 

lavado 150,8 tph 34,68% 922.896 t 32.301.360 15, o tph 33,99% 91.800 t 3.213.000 

misto 149,4 tph 50,19% 914.328 t 10.971_936 23,6 tph 52,95% 144.432 t 1.733.184 

Rejeito 83,8 tph 64,82% 621.792 t 27,4 tph 57' 30% 167.688 t 

TOTAL : 384,0 tph 47,29% 2.350.080 t 43.273.296 66,0 tph 50,43% 403.920 t 4.946.184 

6) OWP • 6) Mesa Concentradora (-0,6-+-0,074 rrm) 

Lavado 142,8 tph 34,94% 873.936 t 30.587.760 14,9 tph 34' 45% 91.188 t 3.191.580 

misto 139,6 tph 49,18% 854.352 t 10.252.224 23,7 tph 52' 54% 145.044 t 1. 740.528 

Rejeito 101,6 tph 62,06% 621.792 t 27,4 tph 57' 30% 167.688 t 

TOTAL : 384,0 tph 47,29:4 2.350.080 t 40.839.984 66,0 tph 50,43% 403.920 t 4.932.108 
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A partir do fluxo de caixa anual determinou-se Fluxo de 

Caixa de cada alternativa para um período de 20 anos de 

operação ( 5) , com um intervalo de 2 anos para construção da 

Planta e 1 ano para conc lusão das obras, testes de 

beneficiamento em esca l a industrial e posta em marcha d a s 

operações (figura 1) 

Com o fluxo de caixa modelado acima foram determinados os 

seguintes critérios de decisão: Taxa Interna de Retorno, Valor 

Líquido Presente e Tempo de Autopagamento (tabela V). 

Foram d e senvolvidas anAlises de sensibilidade para avaliar 

o impacto da variação de um único parâmetro técnico-econômi c o 

s obre a rentabilida de das alternativas, mantendo-se os outros 

constantes (figuras 2 - 5 ). Esse procedimento indica o risco a 

que as a lternativas estão e xpostas em relação ãs incertezas que 

acompanham os processos de estimação de receitas e despesas. 
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Tabela V) Rest.me dos critérios de decisão: VlP, TJR, 11Payback 11
, Investimento Inicial e recuperações 

Alternativa VLP (USS l TIR (lO Payback (anos} Inves t i ment o (US$) Rec massa (%) Rec Mat Ca rb ( %) 

---------------------- -·-- ----- --- -------------------- --- ---- --- ----- -- -- --------------- --- --- -- --- --- --
JS 40.684.640 96,97 2,34 

JS+CMD 11.406.440 32,11 4,27 

CMD+JS 38.579.700 78,30 2,57 

CMD+CMD(c) 7.605.040 28,94 4,52 

CMD+CMO(r) 6.902 . 960 28,03 4,62 

DIIP 5.847,220 27,25 4,71 

CA(l) -6.481.840 -24,14 

ER( 1) ·8.106.410 -74,43 

MC(1) -9 . 614.780 -121,18 

CA(0,6) -8 . 905 . 540 -142,20 

ER(0,6) -8.719 . 540 -146,51 

MC(0,6) -9 .972 . 140 

As análises de equilíbrio 

mínimo que possibilita a 

8.407.000 93,16 

15 .310.000 92,95 

10.825.000 82,94 

13.613.000 77,93 

13.525.000 78,16 

12.468.000 73,54 

5.679 . 000 72,22 

5. 776 .000 72,22 

6 . 186. 000 72,22 

5.194 . 000 58,48 

4.995 . 000 58,48 

5 . 416. 000 58,48 

fornecem o nível 

amortiza ç ão dos 

94,70 

94,48 

81,72 

85' 21 

85 ' 44 
80 ,95 

77 ,95 

77 ,95 

77,95 

64, 20 

64 ,20 

64 ,20 

de produçã o 

custos d e 

investimento, de produção e a obtenção de um determinado lucr o 

anual, para um nível de preço de venda estimado. Esse valor 

mínimo de produção deverá ser menor que a capacidade instalada 

para existir rentabi 1 idade na operação. Uma 

dentro da técnica de "breakeven" permite 

segunda abordagem 

a determinaçã o do 

preço mínimo de venda dos produtos para um nível máximo de 

produção. Esse preço mínimo deverá estar abaixo do p r e ç o 

efetivo de mercado para existir rentabilidade na operaçã o. O 

resultado das análises de equilíbrio encontram-se nas tabe l a s 

VI e VII. 

Tabela VI) Res ultados Análi s e de Equi li brio (ponto de equi l ibr i.o - produ~ão ) 

cust o fixo Cus to Variável Preço líquido Produç ão Anua I l avado Tipo M1 s t o T i p\) 

(US$ 1000) (USS/ton) (USS/ton) ( t on) { t on) ( t on) 

JS 900.900 12,60 21,58 368.41 8 115.020 4200 228.198 3700 

CMD + JS 1.229.250 13,68 22,86 509. 917 236.244 4200 186.680 3700 

JB + CMD 1.275.950 U,51 ,18,60 1.1 37.4 52 376.042 4700 681.220 3300 
CMD + CMD (c) 1.277.550 14,54 18,58 1.411. 113 575.875 4700 523.805 3300 

CMD + CMO (r) 1.275.250 14,36 18,26 1.456 .512 571.827 4700 566.583 3300 

DIIP 1.157. 700 13,88 17,23 1 .499. 28 1 557 . 583 4700 544.989 3300 
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Tabe l a VII ) Resultados Análi s e de Equilíbrio (preço mínimo dos produtos) 

Custo Capita l Anual Cus t o Operac Custo Benef Pr-od l<wado Pr eço Lav <Jd o Prod Misto Preço Misto 

(USS/ano) (USS/ano) (US$/ ton ROM) (ton/ano) (US$/ton) ( ton/ano) (US$/t on) 

JB 2 . 406.470 29.363.600 14,32 730 .800 17,24 1.401.480 14,36 

CMD + JS 3.450.470 32.120.000 16 , 10 1. 046 . 520 23,00 826.200 19,17 

JB + CMO 4 . 5 16.930 31.784.000 16,5 1 746.640 25,36 1. 352.520 8,69 

CMD + CMO (cJ 4.419.190 35.452.800 17,40 959.004 36 ,89 872.100 12,65 

CMD + CMD (r) 4 .400.860 35.028.800 17,21 922 .896 35,62 914.328 12,21 

DIIP 3.872 . 310 33.772.300 16,40 873.936 36,00 854 .352 12,34 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processamento da fração - 1,0+0,074 mm é mais interessante 

que o processamento da fração - 0,6+0 , 074 mm, para a fração 

finos, e o e quipamento mais adequado é o cic l one autógeno. 

Not a - se p elos critérios de decisão calculados que a opção de 

ben eficiamento dos finos em dois estágios não é l ucrativa 

dentro do níve l de atratividade definido (18 % aa), mantendo 

esse comportamento dentro da faixa de a t rati v idade estudada 

"(figura 6 ) . 

O beneficiamento da fração grosseira é mais interessante na 

granu l ornetria de -25,4+1 mm e, dentre as opções de 

beneficiamento estudadas nessa granulometria, os resultados 

mais interessantes economicamente se referem às alterna ti v as 

que produ zem carvão l avado com 40% de cinzas . 

Os resultados da análise determinística (tabela V) mostram 

que as alternativas que produzem um carvão lavado com 40% de 

cinzas possuem urna rentabilidade cerca de 3 vezes superior a 

melhor opção de beneficiamento que produz carvão lavado com 35 % 

de cinzas . A taxa interna de retorno anual das opções que 

produzem car vão lavado com 40% de cin zas está na faixa de 78 a 

97% aa, ao passo que, para as a l ternativas que produzem carvão 

lavado com 35% de cinzas, fica entre 27 e 32%. o " payback " 

varia entre 2,34 e 4,71 anos, sendo os menores valores 
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referentes as alternativas que produzem carvão lavado com 40% 

de cinzas. 

Através das análises de sensibilidade (f.iguras 2-5) 

observa-se que a variável mais crítica na economicidade do 

projeto é o rendimento das alternativas. Com um decréscimo 

superior a 30% no rendimento nenhuma das alternativas mantem-se 

atrativa. O custo operacional e o investimento inicial afetam 

de maneira mais amena a economicidade das alternativas, sendo 

essas mais sensíveis a variações no custo operacional. Nota-se 

que as alternativas de beneficiamento que produzem carvão 

lavado com 40% de cinzas são mais atrativas que aquelas que 

produzem carvão lavado com 35% de cinzas, 

de variação nos parâmetros estudados. 

para todo o intervalo 

As alternativas que 

produzem carvão lavado com 40% de cinzas permanecem rentáveis 

dentro da variação estudada para todos os parâmetros ao passo 

que as alternativas que produzem carvão lavado com 35% de 

cinzas tornam-se desinteressantes 

desfavorável nos parâmetros citados. 

para 

Para as 

uma variação 

alternativas que 

produzem carvão lavado com 35% de cinzas deve-se ressaltar o 

grande risco a que estão sujeitas, visto que, para todos os 

parâmetros analisados, encontram-se situações onde a 

rentabilidade do investimento torna-se negativa, indicando 

prejuízo para o investidor. Esse r isco está associado 

principalmente às incertezas em relação ao preço ·de venda do 

carvão e à recuper?ção em massa dos produtos r.1a planta de 

beneficiamento. Por essa análise conclui-se que a opção mais 

atrativa, frente às variações nos parâmetros estudados, é a 

alternativa de beneficiamento que utiliza jigue Baum e produz 

carvão lavado com 40% de cinzas. 

Pela figura 7 verifica-se que todas as alternativas que 

produzem carvão lavado com 35% de cinzas se aproximam em 

atratividade para um aumento na taxa de desconto, ao passo que 

as alternativas que produzem carvão lavado com 40% de cinzas 

possuem comportamento contrário. As alternativas que produzem 
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carvão lavado com 40% de cin za s são dominantes em relação as 

alternativas que produzem carvão lavado com 35% de cinzas para 

todo o intervalo estudado (0-30% aa). Por essa aná lise , a opção 

que apresenta-se como mais atrativa, para todo o interva lo 

analisado, é a alternativa de beneficiamento que utiliza jigue 

Baum e produz carvão lavado com 40 % de cinzas. 

Os resultados da a nálise de equilíbri o que visa a 

determinação do ponto de equilíbr io das alternativas de 

beneficiamento propostas (ta bela V) mostram que todas as 

alternativas possuem ponto de equilíbrio inferior a capacidade 

de produção prevista e, portanto, e stão em s ituação lucra tiva . 

O custo fixo anual é maior nas alternativas que utilizam 
• equipamentos de meio denso e situa-se entre 1.150.000 à 

1. 300.000 US$/ano. O custo variáve l está situado na faixa de 

12, 60 à 14, 54 US$ jton sendo o menor valor correspondente ao 

beneficiamento e m jigue Baum. O preço líquido médio obtido por 

tonelada de carvão ROM processada situa-se e ntre 17, 32 e 22,86 

US$/ton, sendo os melhores resultados alcançados quando se 

produ z carvão l avado com 4 O% de cinzas. Como a produção de 

carvão misto é assegurado (termoele tricidade 1. 50 0.000 

tonfano) o mercado mín imo necessário para viabilizar o 

investimento é de 115 à 236 mil tonfano para c arvão lavado com 

40% de cinzas, e de 376 à 575 mil tonfano para carvão lavad o 

com 35 % de cinzas. 

Os resultados da análise de equ il íbr i o que visa determinar 

o preço mínimo dos produtos obtidos no benef i ciamento (tabela 

VII) indicam que o c usto operacional a nual de beneficiamento 

situa-se entre 30 e 35,5 milhões de dólares e que o custo de 

beneficiamento/tonelada processada está na faixa entre 14,32 e 

17,40 US$jton sendo os menores valores correspondentes a o 

beneficiamento em j igue Baum. Dentre as opções que produ zem 

carvão lavado com 4 0% de cinzas a alternativa jigue Baum é a 

que poss ibilita um preço de venda para os produtos obtidos mais 

baixo. o preço mínimo do carvão lavado é de 17,24 US$/ton e o 
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do carvão misto de 14,36 US$jton, inferiores aos respectivos 

preços de mercado est i mados. Para as opções que produzem carvão 

lavado com 35 % de cinzas a única alternativa que possibilita um 

preço mínimo inferior ao preço de mercado dos produtos do 

beneficiamento é a alternativa JB + CMD que necessita de um 

preço mínimo de 25, 36 US$j ton para o carvão lavado e 8, 69 

US$jton para o carvão misto. 

CONCLUSÕES 

O beneficiamento dos finos de Candiota gera um valor 

líquido presente negativo não sendo, portanto, atrativo esse 

tipo de investimento. Esse fato se deve, principalmente, a 

baixa recuperação em produto lavado no segundo estágio de 

beneficiamento e a grande quantidade de carvão que é descartado 

junto com o rejeito fino na e tapa de deslamagem. Uma 

alternativa para o benef iciámento da fração fina é a realização 

apenas da etapa de deslamagem e obtenção de um produto misto 

com cerca de 45% de cinzas , que pode ser adicionado ao carvão 

misto obtido no beneficiamento da fração grosseira. 

As opções de beneficiamento de grossos que produzem carvão 

lavado com 40 % de cinzas apresentam uma rentabilidade maior do 

que as opções de beneficiamento que produzem carvão lavado com 

35% de cinzas pela análise determinística e mantém essa maior 

atratividade em todas as análises de sensibilidade realizadas. 

Dentre as opções de beneficiamento que produzem carvão 

lavado com 40% de cinzas a alternativa j igue Baum é a que 

apresenta os melhores resul tados econômicos sendo , portanto, a 

melhor alternativa para o beneficiamento do carvão de Candiota. 

Para essa alternativa deve-se viabilizar um mercado de 

aproximadamente 700.000 tonjano de carvão com 40% de cinzas (CE 

4200) com um preço mínimo de venda de 17,24 US$jton ou um 

mercado mínimo de 3 70 . 000 tonj ano para o preço de mercado 
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estimado de 25 US$jton. Po r essa a lternativa obtém-se também 

1.400.000 tonjano de carvão misto com 47% de cinzas (CE 3700) 

que pode ser fornecido à Usina Termoelétrica Presidente Médici 

em substituição ao carvão ROM atual com um preço mínimo de 

venda de 14,36 US$/ton. O custo operacional anual é de 

aproximadamente 30 milhões de dólaresjano, sendo o custo de 

beneficiamento 14,32 US$jton processada. O investimento inicial 

é da ordem de 8, 5 milhões de dólares e apresenta um "payback" 

de aproximadamente 3 anos. 

O beneficiamento do carvão de Candiota, além de ser 

justificável peia contribu~çào à conservação do meio ambiente 

da região, também apresenta justificativa económica, gerando um 

valor líquido presente d~ 40 milhões de dólares, na hipótese 

mais favorável. 
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