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Em 1940 com a criação do primeiro complexo siderúrgico 

brasileiro-ACompanhia Siderúrgica Nacional- é que o carvão 

de Santa Catarina recebeu maior atenção, entrando em operação 

em 1945, jmtamente com a siderúrgica, o primeiro lavador com -

as sofisticações da época, visando obter um produto de ｱｵ｡ｬｩ､ｾ＠

de constante tanto quanto possível, e adequado ao uso ｳｩ､･ｲｾ＠

gico e produção de vapor. Surgiu assim o Lavador de Capivari,

que através destes 35 anos procurou sempre acompanhar os avan 

ços tecnológicos em beneficiamento de carvão. 

Vários esquemas de beneficiamento do carvão ｣｡ｴ｡ｲｩｮ･ｾ＠

se sao mostrados, aparecendo alterações do circuito inicial com 

"rheo-lavadores, jigues, peneiras e centrifugas", para circu.!_ 

tos intermediários com melhor aproveitamento dos jigues, e ｰ｡ｾ＠

sando depois para uso de ciclones a meio denso, processo este 

ainda em aprimoramento. 

são mostrados também vários quadros de produção, ｣｡ｲ｡ｾ＠

teristicas dos carvões, fórmulas de cálculo de preço e alterna 

tivas de beneficiamento. 

1. Engenheiro, Diretor de Operação, Lavador.de Capivari S.A. 

2. Engenheiro, Chefe do Departanento de Beneficianento, Lavador de Cap.!_ 

vari S.A. 
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Coal preparation at the Lavador de Capivari S.A., Santa Catarina. 

ABSTRACT 

Right after the first Brazilian steel metallurgical 

complex went on stream by 1940, the Companhia Siderúrgica Nacio

nal focused initial attention on Santa Catarina's coal and thus 

by 1945 the first coal washery was operating simu.' tanec'Tly 

the steel complex. The washery fac i li ty was equir·- 2d ｾＧｌ＠ th 

with 

the 

sophistication available at that time and its aim ｾ｡ｳ＠ to obtain 

a product of constant quality suitable for metall,· j---cal usage 

and for steam production. That was the beginning of the Lavador 

of Capicari S.A. which throughout the last 35 years has strived 

to keep in line with the technological advances in coal prepara

tion. 

Various flowsheets utilized in the processing of 

Santa Catarina's coal are shown. They include 1!\0difications of 

the initial circuit including rheo-washers, jigs, screens and 

centrifuges to the latest introduction of heavy media cyclones. 

Production data, characteristics of the washed coals, 

plant economics and alternative flowsheets are also discussed in 

this paper. 
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1. HIS T0RI CO 

A exploração de carvão em Santa Catarina vem sendo feita desde o 

século passado, embora naquela época de modo precário e rudimentar. Hã ｲ･ｧｩｾ＠

tros sobre o carvão das nascentes do rio Tubarão jâ por volta de 1830, descE. 

nhecendo-se as quantidades produzidas. Até 1884 houve pequenas produçÕes sem 

maiores controles, com extração totalmente manual e transporte rodovi ârio por 

"carros de boi", até as margens do rio Tubarão, seguindo então por canoas a

té Laguna. 

Em 1884 entrou em operação o trecho de ferrovia ligando Imbituba 

a Lauro Muller, pertencente à "The Donna Thereza Christina Railway Company Jd 
mi ted", construída com a finalidade principal de transportar o carvão que ｳｾ＠

ria produzido pela "The Tubarão Coal Mining Company". A lavra de carvão, en

tretanto, continuava manual e o beneficiamento, quando muito, utilizava as 

chamadas "escolhedeiras" que eram geralmente mulheres fazendo escolha manual 

entre carvão e pedra. 

O carvão produzido destinava-se basicanente ao consumo de navios, ｳ･ｾ＠

do que as locomotivas utilizam ainda lenha nas caldeiras. 

Esta situação perdurou por vários mos, mas j ã o carvão tinha uma certa 

influência no amtexto nacional e prova disto foi a realização do "Primeiro Congre ｾ＠

so Brasileiro de Carvão e CUtros CoiOOÚstÍveis Nacionaes ", realizado no Rio de ｊｭｾ＠

ro, de 22 de Outubro a 08de Novembro de 1922, e de cujas conclusões( ｡ｵｲ･ｮｴ｡ｲｰ･ｳｱｾ＠

sas, usar álcool coroo combustível, construir novas ferrovias, etc) .erifica-se cpe, 

60 anos após, os ptoblemas e soluçÕes propostos não mudaram muito. 

A produção de carvão em Sta.Catarina permaneceu longo tempo, com 

a mesma estrutura precária, havendo apenas a construção do ramal ｔｵ｢｡ｲ￣ｯＯａｲｾ＠

ranguâ, da jâ então, Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, e posteriormente 

os ramais Esplanada/Urussanga e Criciuma/Rio Deserto (Anexo I). 

A decisão do Governo Federal de implantar a Indústria Siderúrgi

ca no Brasil, nos anos 40, propiciou a criação da Companhia Siderúrgica Na

cional (CSN) a qual foi localizada em Volta Redond ... , Estado do Rio de Janeiro. 

Este complexo siderúrgico previa utilizar como uma das matérias' 

primas o carvão de Santa Catarina e para tal fim fez implantar o Setor de ｓ｡ｾ＠

ta Catarina da CSN, composto de mineração (em SiderÕpolis) e lavador de car

vão e termoelétrica no bairro de Capivari, em Tubarão-se. Tal localização ' 

do lavador foi definida por ser geograficamente próximo da confluência dos 

três ramais principais da Estrada de Ferro D:na Tereza C ris tina (Ramal de Lauro 
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Muller, ramal de Urussanga e ramal de Criciuma) além de ser prÓximo ao porto 

marÍtimo e com rios que garantiam o abastecimento de água, e dispondo a regi

ão de certa mão de obra. 

Assim, contando com estudos e projeto da firma "The Me. Nally -

Pi ttsburg Mfg Corp." dos USA, que também forneceu os equipamentos e supervis.!:_ 

onou os trabalhos de construção, montagem e operação, foram iniciadas em 1941 

as obras do Lavador sendo concluído em 1945, com início de operação em maio 

deste ano. 

A finalidade principal era a de produzir carvao metalÚrgico para 

uso na Siderurgia e, secundariamente, carvão para locomotivas, navios e termo 

elétricas. 

Na década de 60, com a evolução ocorrida nos processos de minera 

çao e beneficiamento, bem como a entrada em operação de novas SiderÚrgia.s (U

sinas Siderúrgicas de Minas Gerais-USIMINAS e Cia.Siderúrgica Paulista-COSIPA) 

propiciaram três alteraçÕes principais a saber: 

19) A pré-lavagem do bruto de mineração nas bocas das minas, obtendo 

se então um produto chamado "carvão pré-lavado" ou C.P.L.; 

29) A transformação do Setor de Santa Catarina em subsidiárias, cri

ando-se o Lavador de Capivari S.A., para beneficiamento de car -

vão, a UTE-Servíços de Eletricidade S.A., para geração de enetgÍ.a 

elétrica, e anexando a área de mineração de SiderÕpolis ã Carbo

nÍfera Próspera S.A., já então uma subsidiária da C.S.N. 

39) Ampliação da capacidade do Lavador de Capivari. 

2. DESENVOLVIMENTO DOS ESQUEMAS DE BENEFICIAMENTO 

Inicialmente era produzido nas míneraçoes um carvao com cinza bã 

sica padrão de 34% chamado "Carvão lavador" ou CL-34. Estudos realizados com 

amostras de CL-34 indicaram o projeto do Lavador de Capivari, o qual apresen

tava um flow-sheet com diversos equipamentos de beneficiamento como jigues, 

rheo-lavadores, mesas concentradoras, britadores, centrÍfugas, filtro etc. 

(Anexo II). Este esquema possibilitava uma recuperação de 20 a 25% em carvão 

metalÚrgico com 18.5% de cinza. 

A evolução dos processos de beneficiamento e a assistência técni 

ca que o Lavador recebia, alteraram substancialmente o circuito de ｬ｡ｶｾｭ＠ com 

melhorias na qualidade e na recuperação do carvão metalÚrgico. Assim, jã em 

1953 eram praticamente abandonados os rheo-lavadores e se iniciava a produção 

de CM Direto nos jigues eliminando-se a maioria das rebritagens, bem como as 
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centrífugas (Anexo III), passando os rheo-lavadores a t e r em pape l secundário' 

no bene ficiamento. ApÓs es tas modificaçÕes no circuito, o rendimento em car

vão me talúrgico passou a ser de 30 a 35%. 

Mesmo assim havia uma grande perce ntagem de "middlings" cujo me _E 

cada es tava em fran co retrocesso, e em contrapartida havia maior necess idade ' 

de carvão metalÚrgico. 

Novos estudos executados, bem como a entrada em operaçao em ･ｳ｣ｾ＠

la industrial dos ciclones lavadores a meio denso, levaram o Lavador a adqui

rir e instalar tais aparelhos, com projeto e fornecimento de parte do equipa

mento pela firma Roberts & Schaefer Co - USA. O anexo IV indi ca ' o flow-sheet 

básico usado no período de 62 ã 68. 

A instalação de pré-lavadores nas bocas de minas, basicamente um 

jigue Baum, com a consequente produção de carvão chamado "carvão pré-lavado'' 

ou C.P.L., provocou nova alteração no fluxograma do Lavador de Capivari (Ane

xo V), em que o CPL recebido passou a ser lavado di reta em ciclones a meio ､ｾ＠

so, com a retirada apenas da fração menor do que 0,5mm, sendo es ta fração tra 

tada em ciclones es pessadores e tricones. 

Finalmente o aperfeiçoamento da l avagem em ciclones a meio denso 

e após inúmeros testes realizados em Capivari e estudos comparativos inclusi

ve de outros lavadores dos USA e Europa, levaram a opção de lavagem, ｴｯｴ｡ｬＬｩｾ＠

to é, incluindo a fração O,Smm x O, em ciclones a meio denso, (Anexo VI), es

quema este em implantação. As vantagens des te esquema de beneficiamento são: 

lQ) Uma Única operação de lavagem dire ta, com simplificação de fluxo, 

sem des lamagem; 

2Q) Maior eficiência dos aparelhos a meio denso sobre os demais equi 

pamentos de beneficiamento (Anexo VII); 

3Q) Tratamento adequado para os finos produzidos em maior quantidade 

através dos métodos modernos de mineração; 

4Q) Tratamento correto de carvÕes oxidados; 

Se;>) Redução do teor de enxofre pirítico do p roduto principal . 

3. AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE 

O projeto original do Lavador era para operar a 400 t/h. Entre

tanto face a inferior qualidade do produto receb ido, nunca foi possíve l ope

rar em tal tonelagem obtendo-se valores de 150 a 200 t/h de 1945 a 1957 subiu 

do para 250 a 300 t/h no perÍodo 1958 a 1968. 
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Em 1968, como já havia pré-lavagem nas minas e todo o CPL e ra be 

neficiado diretamente em ciclones a meio denso (com exceç ao da fração 28 mesh 

x O) a equipe técnica do Lavador projetou e instalou novas correias transpor

tadoras, peneiras vibratórias, ciclones a meio denso, tanques e bombas, de mo 

do que, com investimento relativamente pequeno , foi possível aumentar a capa

cidade de 300 para 550 t/h. Este aumento de capacidade pos sibilitou a redução 

de um turno de operação, melhorando conside ravelmente a produtividade. 

A crise energética iniciada em 1973, levou o Governo Federal a 

incentivar a produção de carvão, e o Lavador, novamente com projeto prÓprio , 

elevou sua capacidade para 650 t/h, em 1975 . O aumento de produção de carvão 

em Santa Catarina, exigiu a operação novamente em dois turnos o que colocou o 

Lavador em condiçÕes de beneficiar 3,0 Mt/ano, já em 1977. 

Ainda em 1975 o Lavador apres entava ao CNP anteprojeto para am

pliação de capacidade para 5 ,O Mt / ano , t endo sido aprovado com indicação de 

prioridade Nacional. Foi e ntão contratada a Cia .Bras i lei r a de Proj e tos ｉｮ､ｵｾ＠

triais-COBRAPI, a qual as sessorada pelos técnicos do Lavador executou projeto 

geral de ampliação para 6, 0 Mt/ano, com poss ibilidade de chegar a 12,0 Mt/ano, 

e construção e instalação em etapas. Este proj e to jâ esta compatibilizado com 

as necessidades de carvão met alúrgico nacional para as Si de rÚrgicas do Siste

ma Siderbrás. 

Atualmente o proj e to está em fas e final da Ｑｾ＠ etapa (800 ｴＯｨＩｰｯｾ＠

sibilitando beneficiar de 4.0 a 4.5 Mt/ano. As demais etapas acompanharão as 

necessidades de produção e consumo de carvão em Santa Catarina. 

Paralelamente ao aumento de capacidade para atender a produção de 

CPL houve também o cuidado de ampliar o circuito de relavagem de carvao vapor, 

vi s ando a obtenção de carvão com cinza abai xo de 35%, produto este de mercado 

cada vez maior principalmente nas indústrias de cimento, conforme indicado ｰｾ＠

l a Cia.Auxiliar de Empresas Elétricas Bras ile iras-CAEEB, Órgão responsável 1 

pela comercialização do carvao vapor. Atualmente são produzidas mais de . ... 

100.000 t/mês de carvão vapor des te tipo. 

Completa-se, assim, juntamente com a IndÚstria Carboquímica Cata 

rinense que utiliza o rejeito piritoso, o aproveitamento total do carvão e pi_ 

rita da camada Barro Branco e o Lavador de Capivari S.A. atinge escala de ｰｲｾ＠

dução de grande porte (Ane xo VIII) . 

4. LABORAT6RIO 

Mont ado ini cialmente para controle dos produtos recebidos e pro-

duzidos pelo Lavador de Capivar i S.A., o Laboratório foi sendo equipado e 
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aproveitado para estudos completos de lavabilidade de carvão, bem como execu

ção de serviços para terceiros. Dentro desta evolução, a Cia.de Pesquisa de 

Recursos Minerais-CPRM, é jâ hâ alguns anos, um dos principais clientes, ten

do-lhe sido executados inúmeros ensaios de furos de sond a , dentro do Ｂｰｲｯ ｧ ｲｾ＠

ma do carvão nacional". 

Além dos estudos completos de lavabilidade, com separaçoes gra

nulométricas e densimétricas, são feitas análises de cinza, enxofre, matéria' 

volâtil e F.S.I. (Free Swelling Index). 

Todos os carvÕes recebidos, bem como os carvÕes produzidos sao 

corretamente amostrados e analisados de acordo com as normas, havendo até ex

cessivo rigor em certas amostras pois dos resultados dessas amostras depende' 

o cálculo do preço de venda dos carvÕes pré-lavado, metalÚrgico e vapor (Ane

xo IX). 

As condiçÕes do laboratório permitiram também que o Lavador ｦｯｾ＠

se utilizado como centro de pesquisa de beneficiamento do carvão catarinense' 

e muitas foram as experiências realizadas, para utilização de novos circuitos. 
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BÉHAVlOOit OF ULTRA-FINE MATERIAL lN DIFFERENT WASHING SYSTEMS WITH EN ECONOMIC ASSESSMENT OF THE RESULTS ACHIEVED 

G. Burton - INICHAR - Bélgica 

A. Lefeburf - Directeur-Gêl'ant of the Charbonnages de Hainaut S .A. 

TIPO DE LAVAGEM FAIXA GRANULOOTRLA DENSIDADE DE SEPARAÇÃO DESVIO PROVÃVEL IMPERFEIÇÃO 
MM 

0.315 - 0.500 1.694 0 . 075 0.108 

Cyclone à meio denso 0 . 200 - 0.315 1. 812 0.108 0.133 

..... 0.100 - o. 200 2. 065 0.189 C.177 
(.TI 

o. 315 - 0.500 2.220 0.220 0.180 

Jig PIC 0.200 - 0.315 2.450 0.290 o. 200 

0 .100 - 0 .200 2.530 0.290 v. i.90 

0.315 - 0.500 1.483 0 . 134 o. 277 

Flotation 0.200 - 0.315 1.486 0.149 0.306 

0.100 - o. 200 1.533 0.182 0.342 

RI-7982 - Bureau of Mines Report of Investigations/1974 

Anexo. •VII - Ináices de ｏｰ･ｲ｡ｾ Ｚ ￣ｯ＠



PRODUÇÃO - MINAS BENEFICIAMENTO FINAL NO 

MINERAÇÕES 
PRODUTO DA PR!-LAVA TRANSPORTE TRANSPORTE CONSUMIDOR 

GEM DO BRUTO DA MINA 
LAVADOR DE CAPIVARI 

ｾＺ＠ a.l. Carvão Metalúrgico - C.S.N. 
Vagão (RFFSA) - USIMINAS 

1. CarbonÍfera Próspera S . A. 
( CM) - COSIPA 

a. 2 . Carvão Vapor Se cundá- Correia Transpo_! - CAEEB - Ele trosul 

2. Carb. Barão do Rio Branco rio (CV-42) tadora - Diversos 
a. Carvão Prê-Lava:io Vafi;es (RFFSA) - RFFSA a. 3. Carvão Vapor Locamo-

Va &Ões (RFFSA) - CAEEB - Lavado r de 

GRUPO B: ti v a (CV-34) Capívari 

...... 
C1'l 

1. C.B.C.Ararangua- a. 4. Carvão Vapor Fino 
VagÕes (RFFSA) 

- Fâbrica de 
- CAEEB cimento 

2. C.N.M.C.Barra Branco 
(Cimento - CV-34) - Diversos 

3. Carb.Catarínense S.A. a.5. Perdas e Águas Resí- Calhas (Bacias 
- CAEEB-Termoelétrica 

4. Carb . Crí c íuma S.A. 
duais de Decantação) 

5. Carb. Metropolitana S.A: 
b. Rejeito Xistoso 

CaminhÕes - - -
6. Carb. Palermo Ltda. (p/depÕsito) 

7. Carb. Treviso S.A. 
c. Rejeito Piritoso 

Caminhões Possi: vel Concentrado - Ácido SulfÚ-

8. C. C. de Urussanga (p/depÕsito) Pi ri toso 
Va""'s (RFFSA) - ICC ri co e Adubos 

d. Perdas e Águas Bacia de Decan 
Residuais tação - - -

Anexo VIII - Esquema atual de produção de carvão em Santa Catarina - Camada Barro Branco . 

........... _____ --.....o. .•.. - ... ＢＧ Ｇ Ｂｾ Ｇﾷﾷ ﾷ ﾷﾷ Ｍ Ｍ ＮＬﾷﾷ Ｍﾷ Ｍ ﾷ＠ .. ·- ·· ·- - ··· 



...... 
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CÃLCULO DO PREÇO DO CARVÃO PR2-LAVADO 

Peso Total (25mm x O) Cálculo do preço do C.P.L. 

:--+ .Amostra (25mm x 
Ｐｾ＠ fração 28 Mesh X 0 = U (%) 

·----._. fração 25mm x 28 Mesh ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠ fração 28 Mesh x O 
separação na densidade 

- 1.50 : M7. e Cm 

+ 1.50 : V% e Cv 

RM = M [1 + (18.5 - Cm) 

RV = (100% - U7. - RM7.) 

1.50 

0.075] 
(65 .O - Cv) 

25.0 

Preço = RM x Parâmetro A + RV x Parâmetro B = Preço por tonelada (FOB) 

Peso Total (25mm x O) x Preço por tonelada Faturamento Básico 

NOTAS: 1) Me V= percentagem de material flutuado (M) ou afundado (V) na densidade 1.50 

2) Cm e Cv = teor de cinza do material flutuado (Cm) ou afundado (Cv) na densidade 1.50 

3) Carvão MetalÚrgico padrão = 18.5% cinza 

4) Carvão Vapor padrão • 40.0% cinza 

5) Limite máximo de cinza no CV = 65.0% 

6) Parâmetro A e Parâmetro B são fornecidos e reajustados pelo Conselho Nacional do PetrÕleo-CNP 

Anexo IX- Cálculo do preço do ｃＮｐＮｌｾ＠

u (%) 




