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RESUMO 

O presente trabalho propoe-se a mostrar as modificações 

que estão sendo implantadas na Planta de Beneficiamento da Mina 

do Leão I, seus objetivos, a descrição dos fluxogramas de proces-

sarnento atual e futuro, bem como apresentar algumas característi-

cas dos carvoes ali produzidos. 

(1) Engenheiro Chefe da Divisão de Projetes e Obras - CRM 

(2) Engenheiro Chefe do Departamento de Beneficiamento e Embarque 

da Mina do Leão - CRM. 
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Modifications ｩｾ＠ the coa! preparation plant of the Leão I Mine. 

ABSTRACT 

The work outlines the modifications that are being carried 

out in the coa! preparation plant of the Leão I Mine, Rio Grande do 

Sul. The objectives of these modifications are discussed and present 

and future processing plant flowsheets are shown. The characteristics 

of the coals produced in the plantare also described. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Em nome da Direção da Companhia Riograndense de 

Mineração e no nosso próprio, desejamos, inicialmente, ｣ｯｮｧｲｾ＠

tular-nos com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ｰｾ＠

la realização do VIII Encontro Nacional de Tratamento de Mi

nérios e Hidrornetalurgia, bem corno externar nossos agradeci

mentos ao convite que nos motivou a apresentar este trabalho. 

O presente trabalho tem por finalidade mostrar as 

diversas modificações que serão introduzidas na Planta de Be 

neficiarnento da Mina do Leão I, em funcionamento desde julho 

de 1977, no sentido de otirnizar a sua operação, tanto ｱｵ｡ｬｩｴｾ＠

tiva quanto quantitativamente, bem CCITD dotá-la de condições para 

que na mesma possam ser produzidos, de uma forma mais aprimo

rada, os carvões exigidos pelo Mercado Consumidor. 

Observamos que o projeto das referidas rnodifica

çoes, a exemplo do projeto original da atual Planta de Benefi 

ciarnento, foi feito pela equipe técnica da CRM, bem corno que 

toda a obra civil necessária, também ficou ao encargo dessa 

Companhia. 

Antes de abordarmos o terna principal deste tra

balho, apresentaremos, de forma resumida, alguns aspectos so 

bre a Jazida do Leão, os quais julgamos interessantes corno in 

tradução ao mesmo. 

Localização 

O Distrito de Mina do Leão, Município de Butiá, 

situa-se a 85Krn a oeste de Porto Alegre, pela BR-290(Fig.l.l). 

Neste local, a Companhia Riograndense de Mineração explora, 
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desde sua criação, através de mina subterrânea, o carvao mine 

ral. 

Geologia 

A Jazida de Carvão da Mina do Leao faz parte da 

faixa de sedimentos gonduânicos que, em forma de arco, atra

vessa a parte central do Estado do Rio Grande do Sul(fig.l.2). 

Limita-se ao sul e sudeste com o Escudo Sulriograndense, ｡ｴｲｾ＠

ves de suas bordas naturais, mergulhando a norte e noroeste 

sob os derrames basálticos. As camadas de carvão pertencem a 

Formação Rio Bonito, Sub-Grupo Guatá, Grupo Tubarão, de idade 

atribuída ao Permiano Inferior. 

A formação Rio Bonito compõem-se de arenitos 

quartzosos, folhelhos, folhelhos carbonosos e carvões. O am

biente gerador destes sedimentos é típico de águas rasas, es

tes apresentando, por vezes, estruturas características de 

delta de rios. 

Quanto aos aspectos estruturais, registramos que, 

de um modo geral, acham-se presentes na Jazida três conjuntos 

carbonosos denominados, de cima para baixo, de Camada Sl, Ca

mada S2 e Camada I (S de Superior e I de Inferior) , separa

das, as duas superiores, por um intervalo de aproximadamente 

10m de folhe lhos e, as duas inferiores, por cerca de Sm de fo

lhe lhos, intercalando delgados níveis de carvão (fig.l.3); a 

Camada I, . preferencialmente indicada para a lavra, dado as 

suas propriedades gerais, assenta sobre um arenito ｣ｯｮｧｬｯｭ･ｲｾ＠

tico, denominado regionalmente de "Pedra-Areia", cuja espessu 

ra é variável; a Camada 52, até o momento não lavrada na Mina 
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do Leão, face a irregularidade de sua espessura, talvez venha 

a ser cogitada nos futuros trabalhos que lavra subterrânea na 

região; a Camada Sl, devido à sua extrema irregularidade, em 

espessura e distribuição horizontal, torna-se totalmente de

sinteressante a lavra. 

Reserva 

A reserva total (Medida, Indicada e Inferida) da 

Jazida Leão-Butiá é de 1.872.600.000 toneladas. Deste total 

deverão ainda serem lavadas, na Mina do Leão I, aproximada-

mente 24.000.000 toneladas. 

2 - OBJETIVOS 

Os objetivos das referidas modificaçoes p:Jdem ser 

resumidOs nos seguintes itens: 

19 - RECIRCULAÇÃO DA "AGUA DE PROCESSO" - Atual 

mente são consumidos aproximadamente 300m3/h de água, sendo 

que este volume, após passar pelo Lavador JIGUE e Hidrociclo

nes, é despejado numa Bacia de Decantação, sem que ocorra ne 

nhum tipo de reaproveitamento. Com a recirculação o consumo 

de "água nova" deverâ ser, no máximo, 10% do volume atual, ou 

seja, 30m3/h, possibilitando-nos, além disso, um mais condi

zente controle na poluição hidrica dos efluentes do beneficia 

mento. 

29 AUMENTO DA CAPACIDADE DE ESTOCAGEM DE CARVÃO 

R.O.M. - Com o acréscimo de 6,30rn na altura 

da "Pilha de Alimentação do Lavador" (de 9,20m atualmente ｰｾ＠
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ra 15,50m), poderemos contar com um significativo aumento na 

capacidade de estocagem da ordem de 10.700t (de 3000t atual

me nte para 13.700t). Tal estoque p oderá possibilitar um bene 

ficiamento normal do carvão durante um ｰ･ｲ ｾ ﾷ ｯ､ｯ＠ de ｡ｰｲｯｸｩｭ｡､ｾ＠

mente 06 (seis) dias, caso a produção futura do carvão R.O.M. 

do P-1 (± 2000t/dia) tenha que ser interrompida. Obse rvamos 

que a manutenção do sistema de estocagem por meio de Pilha, 

ao invés de uma mudança para Silos Armazenadores, com os quais 

p oder-se-ia realizar a aconselhável blendagem do "c a rvão de 

alimentação", prende-se unicamente ao fato de termos que con

tinuar a receber carvão R.O.M. de outras fontes de produção. 

39 REDUÇÃO DO "TOP-SIZE" DO CARVÃO LAVADO - No 

sistema atual, a granulometria máxima do carvao beneficiado 

situa-se entre 3" e 4". ｐｯｲ￩ｾＬ＠ devido ã contratos para a en 

trega de carvão, já realizados, necessitaremos produzir no 19 

semestre de 1982, carv6es lavados com um "Top-Size" de 1". Con 

siderando que os consumidores atuais não deverão ter nenhum 

inconveniente em receber o carvão nesta "nova granulometria" 

e que tal limite máximo de tamanho encaixa-se perfeitamente 

nas especificações para os chamados Carvões Comercializáveis, 

conclui-se que todo o Beneficiamento do carvão da Mina ､ｯｾ＠

I poderá ser realizado c. 1", sem que resulte em maiores in

convenientes técnicos, no que tange ã lavabilidade do mesmo. 

49 ACRESCIMO NA CAPACIDADE DE BENEFICIAMENTO 

Conforme os resultados apresentados pela atual planta, ｣ｯｭｰｾ＠

tados desde sua entrada em operação, podemos concluir que a 

mesma possui uma capacidade mensal de beneficiamento de 55.000t; 
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dados esses que confirmam àqueles considerados no projeto. Com 

a realização das modificações, especialmente no que tange à 

separação da fração fina me:1or que lmrn antes do JIGUE e seu 

posterior beneficiamento, em separado, por meio de ｈｩ､ｲｯ｣ｩ｣ｬｾ＠

nes, teremos condições de aumentar em aproximadamente 20% a 

capacidade atual de processamento, ou seja, atingir a 65.000t/ 

mes. 

59 SECAGEM DOS CARVÕES ORIUNDOS DO BENEFICIAMEN 

TO - A inclusão do uso de Centrífugas para a 

redução do índice de Unidade Total dos Carvões Produzidos,nos 

possibilitará, além do condizente atendimento à contratos de 

fornecimento de carvões, já realizados, a obtenção, para os 

demais clientes, de carvões dentro dos limites de umidade exi 

gidos pelas especificações existentes para os chamados Car

vões Comercializáveis, ou seja passar de um teor de Umidade 

Total de em média 22%, para um teor máximo de 15 a 18%. 

69 AUMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO SIMULTÂNEA 

DE CARVÕES COMERCIALIZÂVEIS - Com a separaçao 

da fração fina (-lmrn) antes do JIGUE e seu posterior benefi

ciamento em Hidrociclones, visando a obtenção de carvões tipo 

35% e 20% em cinzas, poderemos produzir simultaneamente até 

03 (trés) tipos de carvões comercializáveis. Além disto, as 

necessárias mudanças de regulagem impostas ao JIGUE, não in

fluenciarão na operaçao dos Hidrociclones, já que estes esta

rão recebendo, ao contrário do que ocorre atualmente, sempre 

o mesmo tipo de material, ou seja, carvao R.O.M. -lmrn. 
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3 - FLUXOGRAMAS DE PROCESSAMENTO - ATUAL E FUTURO 

Em julho de 1977, a CRM inaugurou na Mina doLeão 

a planta de beneficiamento "Eng<? Eurico Rornulo Machado", com 

capacidade de processar até 130 toneladas/hora de carvão "run

of-rnine". Projetada e construída pela equipe técnica da Com 

panhia, com a utilização de equipamentos nacionais, tal usina 

de lavagem utiliza-se de· um lavador tipo JIGUE que permite a 

produção de urna ou duas frações de carvão. 

Descreveremos, a seguir, o fluxo de processarnen-

to do carvao. 

O carvão bruto, retirado do subsolo por meio de 

"skips", através de um poço vertical de 123m de profundidade, 

é conduzido a um silo de onde é levado, através de um trans

portador de correia (TC-1), para a formação de urna pilha de 

alimentação do lavador. Desta pilha, com capacidade de esto

cagern de aproximadamente 3.000 toneladas, o carvão é levado, 

por um segundo transportador de correia (TC-2), até a brita

gero. 

A redução granulornétrica é feita por dois brita 

dores tipo "duplo rolo dentado" colocados em série; o prime! 

r o, reduz o carvão a urna granulornetr ia de 8" e o segundo real! 

za urna britagern a 2". Entre os britadores encontra-se urna ｰｾ＠

neira classificadora vibratória com malha de 2", cuja finali 

dade é a de permitir que o carviio menor que 2" oriundo da bri 

tagern primária, possa ser excluído da britagern secundária. 

Após passar pela britagern, o carvão, agora com 

urna granulornetria de 2" x O, é conduzido por um transportador 

de correia (TC-3) até o lavador JIGUE tipo Baurn, o qual ｰｯｾ＠
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sue cinco células e dois elevadores. Neste lavador, executam

se, alternativamente, três tratame ntos distintos do carvão bru 

to: um, visando a obtenção máxima de "carvão tipo 40% em cin

zas" ou 4. 400 Kcal/Kg, outro, obtendo-se o "carvão tipo 35% em 

cinzas" ou 4.600 Kcal/Kg e, um terceiro, no sentido de ｰｲｯ､ｾ＠

zir simultaneamente duas frações de carvão, com 40% e 20% em 

cinzas ou 4.400 e 6.000 Kcal/Kg, respectivamente. Em todos os 

casos efetua-se a recuperação, através de hidrociclones ･ｳｰ･ｾ＠

sadores, do carvão fino menor que O, 5mm oriundo do desague dos 

carvões cem 40%, 35% e 20% em cinzas. 

Com a introdução das modificações na Planta de 

Beneficiamento, basicamente o processamento do carvão R.O.M. 

obedecerá o fluxo que descreveremos a seguir. 

O carvão R.O.M., trazido do subsolo por meio de 

"skips", será descarregado num silo de concreto armado, já 

existente atualmente na Estrutura da Boca do Poço, o qual te 

rá a finalidade básica de encaminhar o carvao para que o mes 

mo seja, através de um Alimentador Vibratório (01), introdu 

zido num Transportador de Corr eia (TC-1) . Este transportador 

conduzirá o carvão bruto até a chamada Pilha de Alimentação 

do Lavador (02 ), a qual terá uma capacidade máxima de esto

cagem da ordem de 13.700t. 

Através de um segundo Alimentador ｖｩ｢ｲ｡ｴｲｩｯＨｾＩＩ＠

e um Transportador de Correia (TC-2), o carvao será levado 

da "Pilha de Alimentação" até a chamada Unidade de Peneiramen 

to e Britagem. Neste local, inicialmente ocorrerá uma classi 

ficação granulométrica com a utilização de uma Peneira Vibra 
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tória de 2 "decks" (04 ) . O carvão retido no p rime iro "de ck", 

material+ 4", será imediatamente encaminhado ao Brita do r Pri 

mário ( 05 ) , onde ocorrerá urna redução a 4". A fração r e tida 

no segundo "deck", - 4" e+ 1", juntar-se-á com o carvão re

sultante da britagern primária, sendo então introduzidos no 

Britador Secundário ( 06) para urna redução a 1" (granulornetria 

máxima para o beneficiamento no JIGUE). Deste Britador, com 

a finalidade de corrigir uma prevista inefici ê ncia de brita

gero, o carvão passará por uma Peneira Vibra tória ( 07 ) de 1 

"deck" com malha de 1" de abertura. O material retido neste 

peneirarnento retornará, por meio de dois Transportadores de 

Correia (TC-3 e TC-4), ao Britador Secundário ( 06), proces

sando-se, desta forma, um circuito fechado de britagem. o car 

vao com granulornetria inferior a 1", juntar-se-á, com o car

vao passante no 29 "deck" da primeira Peneira Vibratória do 

circuito ( 04), ou seja, material também inferior a 1", se

guindo imediatamente, através de um Transportador de Correia 

(TC-5), até o chamado Silo Regulador da Alimentação do Lava

dor ( 08). 

Por meio de um Alimentador Vibratório ( 09 ),<XIII 

o qual poderá ser regulada a alimentação do lavador, o ｣｡ｲｶ｡ｾ＠

agora britado a 1" x O, será introduzido do "Silo Regulador" 

( 08) em urna Peneira Vibratória de 2 "decks" ( 10 ) onde sofre 

rã urna classificação granulornétrica a úmido, no sentido de se 

parar os "finos" menores que lrnm. O material inferior a lrnm, 

anteriormente citado, juntamente com a água usada no :>eneira 

mento, será, sob forma de polpa, a partir de um Tanaue (11 ), 

remetido a urna Bateria de Ciclones Lavadores (12 ). 
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O "over-flow" resultante deste processo de ci 

clonagem será conduzido a um outro Tanque ( 13) , do qual irá 

para um Conjunto de Ciclones Espessadores (14 ) . O "under-

flow", destes ciclones será introduzido di.retamente numa Cen 

trifuga para Carvão Fino (15), a qual terá a finalidade de 

reduzir a umidade do produto final, ou seja, carvao tipo 20% 

em cinzas com granulometria lmm x O. O "over-flow", por sua 

vez, será encaminhado a uma Caixa Reguladora ( 16). 

O "under-flow" dos Ciclones Lavadores ( 12 )ép')s 

ser coletado e levado até um Tanque (17 ) , será conduzido a 

uma segunda Bateria de Ciclones do mesmo tipo (18 ). O "over

flow" resultante será desaguado em peneiras: uma Fixa Curva 

(19) e outra Vibratória Plana (20), ｣ｯｮｳｴｩｴｵｩｮ､ｯｾｳ･＠ no car 

vão tipo 35% em cinzas com granulometria lmm x 0,15mm. O "un 

der-flow", juntamente com parte da água remetida à Caixa ｒ･ｧｾ＠

ladora ( 16) e com o desague das peneiras ( 19) e ( 20), cons 

tituir-se-á numa polpa que será remetida ao Espessador Radial 

(21 ). Observamos ainda que parte da água armazenada na Cai 

xa Reguladora (16) será utilizada na composição da polpa re 

cebida pelo Tanque (11) e que outra fração do mesm0 produto 

poderá compor, se necessário, a polpa do Tanque ( 17). 

No Espessador (21) o material sólido presente 

na polpa oriunda de todo o processo de ciclonagem, ou seja, 

rejeito fino com elevado teor em cinzas, será concentrado e 

retirado por bombeamento, sendo, posteriormente, transportado 

até uma área de desposição de rejeites. 

O carvão com granulometria superior a lmm, re 

sultante da classificação granulométrica via úmida, realizada 

na Peneira Vibratória ( 10), será, por sua vez, levado por 
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um Transportador de Correia (TC-6) até o Lavador Jigue ( 22). 

No JIGUE ( 22), se processará, de forma seme

lhante àquela que vem ocorrendo atualmente, a produção dos 

carvoes tipo 20%, 35% e 40 % em cinzas, ｡ｬ ｾｭ＠ da necessária se 

paraçao da fração de Rejeito, a partir do carvão cow ｧｲ｡ｮｵｬｾ＠

metria entre 1" x lmm retido na Peneira Vibratória ( 10 ) . O 

Rejeito, retirado através do 19 elevador, será introduzido di 

retamente em um Silo, de onde será transportado, por meio de 

caminhões, para uma condizente deposição. A "fração interme 

diária" (carvão tipo 40% em cinzas), produzida quando do Bene 

ficiamento para a obtenção do carvão tipo 20% em cinzas, a 

exemplo do Rejeito, também será descarregada (29 elevador)num 

Silo, de onde sairá para estoque ou diretamente para os ｣ｯｮｳｾ＠

midores. Finalmente, o flutuado final do processo de jigagem, 

carvao tipo 20%, 35%, ou ainda 40% em cinzas, sofrerá a açao 

de uma Peneira Desaguadora Fixa (23) e, após, de uma Penei

ra Desaguadora Vibratória (24 ) , ambas com malha de lmm de 

abertura. O "over-size" deste peneiramento será introduzido 

diretamente numa centrífuga ( 25), de onde sairá, com Umida 

de Total Máxima de 15 % (carvões tipo 35% e 40 % em cinzas) ao. 

de 18% (carvão tipo 20% em cinzas), para um Silo, visando o 

seu posterior transporte por caminhÕes. Os materiais ｰ｡ｳｳ｡ｾ＠

tes na Peneira Fixa (23 ), Vibratória ( 24) e Centrífuga(25), 

água + algum carvão fino menor que lmm, serão levados direta 

mente para a Peneira Vibratória de 2 "decks" (lO ) , servindo 

para o peneiramento a úmido que se realizará neste ･ｱｵｩｰ｡ｭ･ｾ＠

to. 

O circuito da água utilizada em todo o benefi 

ciamento será fechado, obedecendo, basicamente, o seguinte es 
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esquema: 

A "Agua Nova" proveniente do Arroio Taquara -

(! 30m3/h), situado, aproximadamente, a 900 metros do Lava

dor, será recebida no Reservatório de Âgua de Processo ( 26). 

Deste Reservatório, juntamente com a Ｂａｾｲｵ｡＠ Recuperada" oriun 

da do Espessador ＨｾＲＷＰｭ Ｓ ＯｨＩＬ＠ será remetida ao ｌ｡ｶ｡､ｯｲｊｩｾｵ･Ｎ＠

Deste equipamento, como resultante do peneiramento realizado 

após o mesmo, ou seja, o "under-size" das Peneiras ｄ･ｳ｡ｧｵ｡､ｾ＠

ras ( 23) e ( 24 ), bem como o desague da centrifuga ( 25), 

será utilizada no peneiramento a úmido na Peneira Vibratória. 

Após esta etapa, juntamente com o carvao R.OM. 

fino - lmm obtido na mesma, constituir-se-á na polpa a ser 

tratada no processo de ciclonagem, sendo posteriormente reme 

tida ao Espessador. Finalmente, após sua clarificacão, neste 

último equipamento, será, por gravidade, conduzida ao Reserva 

tório de Âgua de Processo ( 26 ) . 
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ANÁLISE IMEDIATA (BASE SECA) E PODER CALORiFICO 

DOS CARVÕES PRODUZIDOS NA MINA DO LEÃO I- DADOS MÉDIOS 

UM IDADE MA"fiRIAS CARBONO PODER 
CINZAS ENXOFIIt: CALORÍFICO 

CARVÃo HIGRoscéACA VOLÁTEIS fiXO SUPERIOII 
('Vol ,.,., ('Vol ('Vol ('Vol ,.,., 

"'III""-' mirw• !12,1 4 , 0 22,5 25,4 I, 7 :!1 . 270 

nPO 4 .40o kc.llllt 40,:!1 6 , 7 27,1 llt,l 0.4 4 . 400 

TIP'O 4 .100 loel/'t 35,4 7,Z 29,5 :!15,0 0.4 4 . 650 

ｔ ｉ ｾ＠ a.ooo kolllki 11,4 IZ,O 55,4 45,2 o.s 11,080 

Fie. 1.1- LOCALIZAÇÃo OA MINA DO LEÃo I 
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.. 

JAZIDAS E DCORRENCIAS 
0€ CARVÃO 

f- Candiota 
2- Hulha Negro 
3- Sõo Sopó 
4- lrui 
5- Leão -Butiâ 
6- Arroio dos Ratos 
7· Chorqueado1 
8- Gravatoi 
9- Santo Catarina 

_ fO- Alfredo Wagner 
CONVENÇOEI ti- Rio do Oe&tl 

A OcorrJftcl• •2- Sóo J. do Triunfo 
e Jaz ide t!- Ttiuiro Soares 
[!, Ãreoa pnquiaados pek) CPAM t4- Rio Tibogi 

c::J Sedimuatoa Ouoterncirioa t5- Rio do Peixe 
ｾ＠ Derromu losóltlcoa '6- lboiti 
c::::l Sedim.ntos GondwÔnicot t7- Wenteslou &ror 

11 
ｾ＠ Ernboaomuto Crlatolh-.o tS· Borboaoa 

-------' 

UNI 
114.00 

,,.,.,. 

ISfo ,.O c::l CARVÃO 

C- @ FOLHELHO 

FIG . L2- LOCALIZAClO DAS PRINCIPAIS 

JAZIDAS E MINAS DE CARVÃO 

Do BRASIL MERIDIONAL 
' OIH[ CPIUol 

151,04 ,, ... , 
1!11,11 ,, .... CAMADA I 

UliiiiTIIl FO\.HELHO CARBONOSO 

1:\'•/•.') PEDRA-AREIA 
tiO. SI 

111 ,10 

FiQ. t3-PERFIL TÍPICO DA CAMADAS OE 
CARVÃO DA JAZIDA DO LEÃO 
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RECUPERACÕES PREVISTAS PARA OS CARVÕES ORIUNDOS DO 

BENEFICIAMENTO- BALANÇO DE MASSAS MEDIO 

Obtençi5o de cl!rvõo tipo 40°/o em cinzas 

R.O.M. 

{00ton 

I I I I 
REJEITO DO CARVÃO CARVÃO FINO CARVÃO FINO REJEITO DOS 

JIGUE 40•1. EM CINZAS CICLONADO CICLONADO HIDROCICLONES 

20•/.EMCINZAS 35•;. EM CINZAS + PERDAS 

:Sl' I<H> 46 ftM 4fon ｾｴｯｮ＠ 81011 

Obtençi5o de carvão tipo 3!5°/o em cinzas 

-··- ---·--

R.O.M. 

{O() fon 

I I I I 
REJEITO DO CARVÃO CARVÃO FINO CARVÃO FINO REJEITO DOS 

JIGUf: 35•1. EM CJNZAS CICLONAOO CICLONADO HIOROCIC LONES 

'Zo-le EM CINZAS ｾｓＢ ｉ ｯ＠ EM CINZAS + PEROAS 

421011 .Oton 4 ton _,ton B ton 

Obtençl!lo de carvão tipo 20°/o em cinzas 

R.O.M. 

{()() fon 

I I J I 
REJEITO DO CARVÃO CARVÃO CARVÃO FINO CARVÃO FINO REJEITO DOS 

JIGUE 40•t.EM 20•t.EM CICLO NADO CICLONADO HIDROCICLONES 

CINZAS CINZAS 20•1. EN 35•1. EM +PERDAS 

CINZAS CINZAS 

50ton f7fon 18 fDn 4ton :Sfon 81M 

08S : AS QUANTIDADES DOS PRODUTOS ORIUNDOS DO BENEFICIAMENTO ESTÃO SUJEITAS À VARIAÇÕES 

PROPORCIONAIS À VARIAÇÃO QUE PODE OCORRER NAS CARACTERISTICAS DO R OM . 
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