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O presente trabalho descreve a Unidade de Beneficiamento de 

Carvão da AFP, bem como o desenvolvimento operacional ocorrido,de! 

de a sua implantação ati o momento. 
A Unidade iniciou sua operaçio em 1973, CO[ I uma capacidade 

nomina l de 80 a 100 t/hora de carvio bruto, de acordo com a quali
dade deste, utilizando-se de duas baterias de ciclones de ｭ･ｩｯＭ､･ｾ＠

so em sirie e uma suspensio de magnetita finamente moida. Como ma

téria prima recebia o carvão do Poço Otávio Reis, em Charqucadas. 

A fração leve produzida destinava-se exclusivamente ao consumo da 

Unidade de ｾ･､ｵ￣ｯ＠ Direta da AFP, na forma de carvão redutor, sen

do o produto intermediário consumido pela Usina Termo-Elêtrica da 

Eletrosul, em Charqueadas. 

A partir de 1978, passou-se a bene f iciar o carvão da jazida 
de ijutiá, extrafdo na ｾｩｮ｡＠ de Recreio, em substituição ao da jazi

Ja de Charqueadas. As caracterfstica s de lavabilidade deste novo 

carvão, associadas a modificações introduzidas no processo, possi
bilitarau um aumento de capacidade de produção em 60%, e1:1 uma pri

rneira etapa, e cn 100 %, cn uma etapa posterior. 

Atualmente, alél!l de suprir as nccessidaJes da Unidade de Re
dução nireta, o Lavador prest a serviços para t erceiros, preparando 

carvões com 35% de cinzas, comerc i alizados pel a COPEL'II. 

(1) Chefe da Divisão de Beneficiamento de Carvão da Aços Finos Pi
ratini. 

(2) EngQ de Processo da Unidade de Redução da AFP. 

(3) Coordenadora de Pesquisa da Unidade de Redução da AFP, Prof. 

Adj. da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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Performance ｾＺｯｬｵｴｩｯｮ＠ and present state of the coal 

preparation ｾ＠ of ｾ＠ Aços Finos Piratini Co. 

SUW1ARY 

The paper offers a description of the Piratini Coal Prcpara

tion Plant and the developrncnt of production capacity it has expe
rienced since its commissioning in 1973. 

The plant had been laid out for a nominal capacity of 80-100 

t/h of raw coal, according to the quality of the latter, using two 

series of magnetite heavy-medium ciclones. The coal received at 

that time by Piratini \vas mined at the Otávio Re is pit in the Cha.E. 
queadas coal hed. The light fraction produced was used as a reduc
tant in the Dircct Rcduction !Jnit of the Company, while the mid

dlings were supplied to the nearhy Eletrosul Power Plant. 

Frorn 1978 on, the open-pit-mined coal of Butiá-Recreio has 

been a substitute for the formel y c·eccived Charqueadas coai. The 

hettcr washability of thc new coal, allied to modifications made 

in equipment and flowsl1ect, increased the plant capacity in 601 in 

a first step, and in 1001, in a second stage. 

At the monent, in addition to supplying coal with 35% ash to 

the DR-plant, the preparation plant clcans coal for cnergetic pur

poses for COPEL'1I. 
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1. INTRODUÇÃO 

São conhecidas e amplamente d jscutidas na literatura técni
ca ｦｬ Ｒ Ｓ ｾＱ＠ as dificuldades que os carv6es do sul do Brasil op6em 

i sua utilização cm siderurgia, mc sno que se trate de processos 

que não exigem propriedades coquei f icantes, como por exemplo, os 

de redução direta de minérios de ferro em forno rotativo. Estas d! 

ficuldades decorrem não s5 do exces s ivo teor de cinzas dos carv6es 

tais como minerados, mas, também, do intenso grau de dispersão da 

matéria mineral na substincia carbonos a e da fntima associação de 

ambas. Em consequincia desta peculi a r estrutura, caracterfstica 

dos carv6es gonduinicos em geral, é ba ixo o rendimento na fração 

de menor teor de cinzas produzida no beneficiamento c elevada a 

contaminação dos produtos da lavagem por material de densidade prª 

xima i de corte (veja-se item 3); o teor residual de cinzas do ''1! 

vado'' obtido a partir de tais carv6e s também é relativamente eleva 
do. 

A Unidade de Beneficiamento da Aços Finos Piratini, que en

trou em operação em 1973, foi projet ada para uma capacidade nomi

nal de 80 a 100 t/h de carvão bruto, de acordo com a qualidade ､･ｾ＠
te, e destinava-se à produção de carvão redutor com 35% de cinzas, 

a ser utilizado na Unidade de Redução Uireta da Empresa fll. O prQ 

duto intermediário do beneficiamento, com cerca de 55% de cinzas, 
era consumido como carvão energético pela Usina Termoelétrica de 

Charqueadas. O carvão submetido ao beneficiamento, procedente da 
camada I 1 F da jazida de Charqueadas, Poço Otávio Reis, era subdiv! 

dido em tres fraç6es - redutor, termoelétrico e rejeito - mediante 

cominuição, ､･ｳ･ ｩ ｾｰｯ｣ｩｲ｡ｭ･ｮｴｯ＠ a seco, peneiramento e separação den

simétrica em dois cortes, mediante ciclones de meio-denso. O car

vão termoelétrico era obtido pela mistura de vários componentes: 

p5 < l mm, fração intermediária da separação densimétrica, ｧｲ｡ｾ､ｯｳ＠

> 25mm e "lama" recuperada. 

A partir de fins de 1978, a Empresa passou a receber, cm 

substituição ao carvão de Charqueadas, um ·"run off mine" minerado 

na zona de Recreio, da jazida de Butiá, material de caracterfsticas 

de lav abilidade bem superiores ao anteriormente utilizado (veja-se 

Tab . I), permitindo que se fizesse uma substancial simplificação 

do processo de beneficiamento, com eliminação de um dos cortes , 
sem alteraç ão do ｮｾｭ･ｲｯ＠ de produto s . Esta modificação, aliada a vá 
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rias outras introduzidas no fluxograma e no equipamento do lavador, 

conduziu a um progressivo aumento da capacidade de produçio, que a 

tingiu ｾ＠ faixa de 160 a 200 t/h cm 1981. 

TABELA I - A ｾＱ Ｎ＠na lSCS d ensrr.1ctncas parc1:ns 

Densidade Carvão I 1 r: (61, 0% CBS ) Carvão Rec reio (51,6% CBS) 

das frações Rend. (?,) Cinza h.s.(%) R.end. (\) Cinza h.s. 0) 

- 1. 65 39 ,0 34 ,0 41,2 23,6 
+ 1 '65 61,0 7 8 '2 58,8 71 '2 

- 2,00 54,9 40,5 52,5 27,1 
+ 2,00 45,1 ü'l,9 47,5 7 3 . 7 

A evolução do desempenho do Lavador processou-se paralelame!:!_ 

te i do mercado consumidor ･ｮ･ｲｧｾｴｩ｣ｯＬ＠ consequ 6ncia da crescente 

substituição de derivados de petrÓleo por outros geradores de ener 
gia. 

Z. DESCRIÇÃO DA UNIDADE 

Fluxograma 

O carvão bruto, que i recebido atravis de um sistema de cor

reias transportadoras, provido de ma balança, i beneficl adc en du 

as etapas (veja-se fluxograma F i 1 L). 
Primeiramente, na irea de r ecebedoria, o carvão ｾｊｦ ｲ･＠ umu re 

dução granulomitrica de 300 para 4lmm, em sua granulome tria J!tá.x:ima . 

Este processar.1ento ｾ＠ feito por meio de peneiramento em 80 e 4lmm , 
;·o;n br ; Lagem primária e secundária dos graúdos. A fração superior 

a 80mm, antes da britagem passa por uma correia de escolha manual 

para separação de material estranho. O carvão na granulometria de 

trabalho é ievado ao silo. 

Na saída do silo existe um sistcrta de desenpoeiramento a se

co, onde é retirada a fração inferior a lmm, que i depositada no 

silo de pó. A fração de l-4lmm i descarregada em uma pilha externa, 

no pátio, constituindo o volarite de trabalho que ｡ｳｳ･ｾｵｲ｡＠ ｡ｬｩｮ･ｮｴｾ＠

ção contínua ao sistema de lavagem. 

Posteriormente, o carvão retorna i planta por meio de correia 

transportadora , para o processamento de lavagem . Atravis de uma ｰｾ＠
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ｮ･ｩｲｾ＠ deslaneadora ｳｾｯ＠ retirados os ultra-finos e a fraçio residu 

al ｳｵｾ｣ｲｩｯｲ＠ a 4lnn, sendo estes desviados para o silo do interme

Ji:Írio . 

O natcrial re s tante 6 subdividido em dois fluxos paralelos , 

passando aos tanques de meio-denso e, ap6s, ｡ｴｲ｡ｶｾｳ＠ de bombeamento, 

nos ciclones lavadores. O carvão flutuado constitui a fração nobre 

que, depois de ｳｵ｢ｾ･ｴｩ､｡＠ a chuveiros d'água, desaguada e centrifu

gada, é depositada no silo e, posteriormente, entregue à Unidade 

de Redução Uircta ou a terceiros (COPELMI). 

O afundado, depois de lavado com igua e desaguado ｾ＠ descarr! 

gado em silo e, ap6s, transportado para o dep6sito de rejeites. 

'1ediante reunião de p6 proveniente do desempoeiramento a se

co, finos recuperados das lamas e carvão graGdo > 4lmm, comp6e-se 

um carvão Ｂｴ･ｲｭｯ･ｬｾｴｲｩ｣ｯＢ＠ com cerca de ＵＵｾ＠ de cinzas (pod.cal.sup. 

3100 kcal/kg), a ser consumido pela Usina Termoel6trica de Char

queadas (ELETROSUL) . 

A magnetita, ｭ｡ｴｾｲｩ｡＠ prima usada para a obtenção do ｭ･ｩｯＭ､･ｾ＠

so, 6 recebida na forma bruta, sendo necessário um tratamento de 

moagem. Ap6s, por meio de bomba, a magnetita pulverizada ｾ＠ ｲ･｣｡ｬ｣ｾ＠

da ao tanque de sedimentação e da!, por gravidade, levada ao ｡ｧｩｴｾ＠

dor, sendo dosada nos tanques de meio-denso ｡ｴｲ｡ｶｾｳ＠ de válvulas ｡ｾ＠

tomáticas. A recuperação da magnetita ｾ＠ realizada em um sistema de 

peneiras curvas e separadores ｭ｡ｧｮｾｴｩ｣ｯｳ＠ de imãs permanentes. 

Processo 

A planta opera com um sistema de quatro aparelhos de meio

-denso, convenientes para beneficiamento de carvões de dificil la

vabilidade, consequincia do alto grau de disseminação entre ｭ｡ｴｾﾭ

ria mineral e carbonosa. Este sistema se caracteriza por apresentar 

um baixo desvio provável, em torno de 0,05, sendo assim de alta 

precisão de corte. 

O aparelho de meio-denso ｾ＠ um equipamento constituido essen

ciah!Cnte de um ciclone, contruido em ferro fundido. O meio-denso 

ｾｵｭ｡＠ suspensão de magnetita, finamente pulverizada, em água. 

Carvão e meio-denso, previamente misturados cm tanque apro

priado, são bombeados e introduzidos tangencialmente à parede do 

ciclone, em uma altura intermediária deste. Por ação conjunta da 

densidade do fluido c das forças centrifuga e centr!peta, criadas 

pela rotação deste dentro do ciclone, o carvão ｾ＠ separado em duas 
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frações: uma leve e rica em material carbo no so - o f lutuado, de s 

carregado pel a parte superior do apa relho , e 011tra mai s densa e, 

portanto, ma is rica em mat6ria minera l - o a ft•n dado , descarregado 
pela parte inferior. 

Problemas operacionais 

A boa operação de um lavador requer alimentação ｨｯｭｯｧｾｮ｣｡＠ cm 

quantidade e qualidade. Conforme será comentac o no item 3, o car

vão recebido apresenta teor de cinzas bastante variável, por ser 

proveniente de duas camadas distintas, diferentes em suas proprie
dades. Daí resulta a necessidade de se fazerem frequentes coletas 

e análises de amostras do produto, seguidas de correções da densi

dade rle corte, afim de se garantir a obtenção de um produto de qu! 
lidade homogênea. 

Como consequência da substituição do carvão ItF por Recreio, 

o qual apresenta maior friahilidade e, portanto, maior teor de fi

nos, a umidade superficial do carvão bruto atinge, frequentemente, 

valores que diminuem consideravelmente a eficiência do sistema de 

desempoeiramento a seco. Por sua vez, este excedente de finos pre

judica o desempenho do circuito de recuperação do meio-denso, já 

sobrecarregado pelo aumento substancial da capacidade do circuito 

de lavagem. 

LaboratÓrio 

O Laboratório da !lnidade i devidamente equipado para atender 

as necessidades do processo. Além das análises necessárias para o 

controle de qualidade das matérias pr imas e produtos, o Lahorat6-

rio realiza tambên antlises para o controle de operação, control e 

de perdas e desempenho e vida Gtil dos equipamentos, sendo assim, 

considerado como um setor integrante dp processo. 
Os materiais analisados, bem como os tipos e frequências de 

análises, podem ser vistos na t abe la II. 

3. CARACTER!STICAS DE ｍａｔｾｒｉａｓ＠ PRIMAS E PRODUTOS 

Resultados analÍticos de •na térias primas e produtos, bem co

mo poder calorifico e características de lavahilidade dos dois car 

võ es que con s tituem o material f orn ecido ao Lavador, são dados na 
tabe la III e f i guras 2 c 3 . Es tes ｾｬｴｩ ｭｯｳ＠ corr espondem a amos tras 
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de canal coletadas em 1977. 
As curvas de lavabilidade e os dados da s anilises ､･ｮｳｾｮｾｴｲｩ＠

cas parci a is mostram, claramente, que se trata de dois carvões de 

caracterfsticas de beneficiamento bem distintas: o material prove 

niente da primeira camada apresenta menor teor de cinzas e naior 

facilidade de separa ção ､･ｮｳｩｭｾｴｲｩ｣｡＠ (patamar na caracterfstica e

lementar, na região dos 301 de cinza) do que o da segunda camada. 

Um rendimento te6rico de mais de 65\ em produto com 351 de cinzas 

é indicado pela curva do lavado, para o carvão da Ｑｾ＠ camada; con

trapõe-se a este valor um de apenas 40\ de rendimento, para o car
vão da Ｒｾ＠ camada. 

Devido à proximidade das duas camadas na jazida, nao s.e pra

tica a mineração separada das mesmas, fato que, aliado à variação 

local de espessura de ambas, faz com que o carvão f ornecido ao La

vador da Piratini seja constituido de uma mistura de proporções V! 
riâveis dos dois carvões. Nestas circunstâncias, a melhor lavabili 

dade de um não pode ser devidamente explorada, na operação de lava 

gen. 
Por outro lado explica-se assim também, pelo menos em parte, 

a constante variação do teor de cinzas do carvão alimentado ao La

vador, que se reflete na operação deste (veja-se item 2 - proble

mas operacionais). 

4. EVOLUÇÃO DO PROCESSO. PRODUTIVIDADE 

Em setembro de 1978 substituiu-se o carvão da camada 11 F de 
Charqueadas por carvão Butiá-Recreio, devido ao melhor rendimento 

em lavado que este ｾｬｴｩｭｯ＠ permitia obter. Este carvão apresenta m_! 

lhor lavabilidade, embora seja mais friável, originando mais finos 
e, consequentemente, maiores perdas de carvão e material magnético 

no processo. 

Tendo em vista o baixo rendimento da fração intermediária 

(componente do carvão termoelétrico) obtido no 29 corte, com este 

carvão, analisou-se a possibilidade de operação com um corte, ape
nas. \través de ･ｸｰ･ｲｩｾｮ｣ｩ｡＠ realizada no laborat6rio, constatou-se 

a viabi lidade técnica de compor-se o carvão termoclétrico a partir 

das frações ｧｲ｡ｾ ､ ｡Ｌ＠ fina (p6) e lama recupera da , unicamente, obteg 

do-se um rendimento próximo ao obtido em esc a la industrial, na op_! 

r ação com dois cortes. 
Fo i, então, eliJ:Jinado o corte em uma das densidades, ficando 
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o correspondente conjunto de dois ciclones à disposição para ser ｾ＠

tilizado em paralelo com os outros dois. Passou-se a operar ｰｯｲｴ｡ｾ＠
to, com dois fluxos paralelos e un corte somente, depois de ali_;u

mas alteraç6es no equipamento e no fluxograma da Planta. Isto ele

vou a capacidade de lavagem de 80-100 para 130-160 t/h de carvão 
bruto. Mais tarde com um ｲ･､ｩｾ･ｮｳｩｯｮ｡ｭ･ｮｴｯ＠ feito nas bombas e nos 

ciclones anteriormente destinados ao 29 corte, em um segundo está

gio de ampliação, atingiu-se a capacidade de 160-200 t/h de carvão 

bruto. A evolução da produção anual da Planta pode ser vista no di 

agrama anexo (Fig. 4). 

S. PROXIMAS METAS 

Ampliação do circuito de recuperação do meio denso 

A fim de adequar o circuito de recuperação do meio denso as 

novas condiç6es do circuito de lavagem (veja-se item 2), serao ins 

talados no sistema mais algumas peneiras curvas e separadores mag
ｮｾｴｩ｣ｯｳＮ＠ As peneiras curvas no circuito de recuperação do meio ､･ｾ＠

so, destinam-se a retirar parte da fração não magnétic·1 da polpa, 

aumentando a eficiência de separação ｭ｡ｧｮｾｴｩ｣｡Ｎ＠

Classificação ｧｲ｡ｮｵｬｯｭｾｴｲｩ｣｡＠ da fração nobre 

Está sendo instalada no circuito de lavagem uma peneira elas 

sificadora da fração nobre, que servirá à sub-divisão desta em du
as fraç6es de teores de cinza distintos. Esta classificação será 

feita em apenas wn dos fluxos, sendo realizada na forma de presta

ção de serviços à COPELHI. 

Substituição dos materiais dos leitos de peneiras e dos ciclones 

de meio denso 

Está em fase de estudos a substituição dos leitos de penei

ras fabricados em aço inox, por aço ao carbono, com adequado ｴｲ｡ｴｾ＠

mento ｴｾｲｭｩ｣ｯＮ＠ Estuda-se, ｴ｡ｭ｢ｾｭＮ＠ a substituição dos ciclones de 

meio-denso, construidos em ferro fundido, por material de maior re 
sistência i abrasão. 
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TABELA II - Esquema de análises: materiais analisados, tipos e frequências de análises 

ｾ＠
Carvão Carvão Fração Fração Meio Perdas Perdas 

Bruto Bruto Nohr e PÓ Lama Termo e Rejeito Denso nos de 
s 

. ｾ＠

Brita do Dese ;np. lêtrica Equip. M<! t Ｎ ｾ ｬ｡ｧ｟＠

netico 

Cinzas Zh l,Sh 1 dia Zh 12h 3h 

Carbono 1 mes 1 dia 1 mes Fixo 

;.fatérias 
Voláteis 1 mes 1 mes 1 mes 

Enxofre 1 sem. 1 dia 1 dia 

Granulo- 1 sem. 1 sem. 1 sem. métrica 

Umidade 2h l,Sh Interna 1 dia 2h 12h 3h 

Umid. Su- 12h 12h 12h 1 dia perficial 

Poder Cal. 1 dia Superior 

Densimê- 1 mes 1 mes trica 

Densidade O,Sh 

SÓlidos 1 sem. 

Perdas 1 sem. 

ｾ｡ｴ･ｲｩ｡Ａ＠

Hagnético 

l 

\1agne-
ti ta 

Sh 

1 dia 
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TABELA III - Análise imediata dos carvões beneficiados 

(Valores típicos, em base seca) 

ｾａｮ￡ｬｩｳ･ｳ＠ Cinzas C. Fixo M.Voláteis Enxofre Umid. Tot. P.Cal.Sup. 
､ｾｐｃ［ｲｶ･＿ＭＭＭＭ (9,) ('1.) (%) (%) (%,b.u.) (kcal/kg) 

Carvão 59 22 18 O 4 8 2.700 
Bruto ' 

Fração 34 39 27 0,3 12 4.900 
t.c. Nobre 
...... 

° ｆｲ｡￣ｯｾ＠ 55 25 20 O 3 lO 3.100 
ﾷｾ＠ Terr.we let. ' 
!-< 
t'j 

u 

Rejeito 86 4 lO 0,6 8 -

Carvão 55 23 22 2 lO 3.100 
Bruto 

o 
ﾷｾ＠ F.ração 34 37 29 1 18 4. Ç :J 
"' Nobre u 
Cl) 
,v 

ｾ＠ ｆｲ｡￣ｯｾ＠ 54 24 22 2 14 3.100 
'"' Termoe1et. 
:> 
!-< 
o:l 

u Rejeito 78 7 13 3 9 -

- - - - ---- ---
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21 CAMADA BITOLA 25-1 mm 60,8 % cbs COLHIDA EM 08.10.77 
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