
LAVABILIDl\DE DO CARVÃO UI\ MINI, URU1 --- - - - ·--- ------

João Carlo s Lcusin 

1 - l NTHODUÇÃO 

Antes de abordarmos a lavabilidade do carvao 

propriamente dita, apresentaremos, de fo rma resumida, 

alguns asoectos sobre a J azida do l • •.JÍ , os quais i ulqamos 

interessantes como introduçâo a est0 trabalho. 

Locali zaç ão 

O Distrito d e I r uí, MunicÍpio de Cachoeira do 

Su l- RS , situa- se a 160 km a oeste de Porto Alegre, oe la 

BR-290. Nes t e local. a Companhia Ri ogrande nse de Mineração 

explora , desde agos to de 1981 , através de mina a céu aberto, 

o carvao mineral . 

Ge o log i a 

As camadas de carvao que ocorrem na Jazida do 

Iruí perte ncem a Formacão Rio Boni to, Sub-Gruoo Guatã, 

Grupo Tubarão, de id ade atribuida ao Permiano Inferior. 

A Formação Rio Bonito compõe-se de arenito s 

quartzosos, folhelhos, folhe lhos carbonosos, e carvoes. 

Quanto aos aspectos estruturais, registramos 

que, de um modo geral, acham-se presentes na Jazida dois 

conjuntos carbonosos denominados , de cima para baixo, de 

Camada S e Camada I (S de Superior e I de Inferior) 

separadas por um intervalo que varia de 4 a 6m, composto 

de folhelho e, localmente, folhelho e arenito; A Camada I, 

preferencialmente indicada para a lavra, dado as suas 

p r opriedades gerais, assenta sobre folhelhos argilosos; 

a Camada S, embora com características gerais menos 
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favoráve is que as da Camada I, é perfeitamente aproveitável 

em l avra a ceu aberto. 

Res e rva 

A r eserva total estimada da Jazida d o Iruí é 

de 2 bilhÕes e setenta e cinco milhÕes d e toneladas. 

ｃｯｭｰ｡ｲ｡ｮ､ｯＭ ｾ ･＠ tal reserva com as demais pertencentes as 

principais do Brasil Mered ional, v e rifica-se que a me sma 

r e pre senta ma is de ll% do total das r eservas brasileiras 

de carvão mineral. 

Lavra 

Para a extração do carvao em !ruí, a Companhia 

Riograndense de Mineração, baseada em projeto feito 

integralmente por seu corpo técnico, utiliza-se do mé todo 

de lavra de Cortes e m Bancadas com Recupe raç ão Simultânea 

da Superfíci e . Tal método de lavra possibilita a reoorrposição 

estra tigráfica da área minerada, exceto as camadas de 

carvão, simultane ame nte aos trabalhos de extração do 

minério. 

Com a cobe rtura média d e 22m, considerando-se 

que a mineração a céu aberto se d esenvolva até SOm de 

profundidade, e uma relação média capeamento/carvão de 7,5 

m3/t, a Mina do !ruí tem assegurada, a um ritmo de 

produção de 1.560.000 t/ano de R.O.M., uma vida Útil de 

aproximadamente 35 anos. 

2 - CARACTER!STICAS DE LAVABILIDADE 

De um modo geral, podemos dizer que a 

lavabilidade dos carvões refere-se a maior ou menor 

facilidade de separação da parte combustível dos carvões, 

da fração argilosa incombustível ou economicamente 

desinter e ssante a combustão. 

Através de "Curvas de Lavabilidade'; =nstruidas 

a partir de ensaios de lavabilidade baseados e specialmente 

na separação de frações em líquidos com densidade =ntrolada, 

podemos prever o comportamento do carvão bruto quando o 

mesmo for processado numa instalação de lavagem. 
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Em grande parte dos carvoes do Rio Grande do 

Sul, a parte carbonosa está fina e intimamente misturada 

com o material inerte, tornando difÍcil sua separação no 

sentido de obter frações com baixo teor em cinzas e, por 

conseguinte, maior poder calorífico. 

Dentre os carvões sul-riograndenses atualmente 

em mineração, sabe-se que o da Jazida do Leão é, sem 

dúvida, aquele que apresenta as melhores características 

de lavabilidade. Em relação ao mesmo, o carvão da Jazida 

do Iruí apresenta condições menos favoráveis de 

beneficiamento. Porém, tal diferença nao impede que o 

tratemos com o emprego de um beneficiamento convencional, 

já que, tão importante quanto o devido conhecimento das 

características de lavabilidade de um carvao para a 

coerente definição do método de beneficiamento a ser 

empregado, é a definição dos carvões lavados possíveis de 

serem produzidos para a utilização do Mercado Consumidor. 

A partir de um "rum of mine" com u!'l teor em 

cinzas que situa-se em torno dos 50%, podemos obter do 

carvao da Jazida do Iruí, com o emprego de beneficiamento 

convencional, apreciáveis recuperações de carvao a ser 

utilizado em caldeiras, fábricas de cimento e/ou 

gaseificação. 

Grau de Liberação 

O grau de redução do tamanho dos fragmentos 

influi no rendimento de lavagem, pois, de uma maneira 

geral, quanto menor for a granulometria do carvão a ser 

beneficiado, maior será a liberação das frações carbonosa 

e inerte. Tal redução granulométrica, porém, tem na 

prática seus limites, os quais são fixados, de um modo 

geral, por duas razões principais: Ｑｾ＠ - nos processos 

densimétricos de beneficiamento de canrao, como os real:'.zacbs 

através de Jigue ou Meio-Denso, os finos - carvao com 

granulometr ia inferior a O, 5 ou 1, O mm ·- exigem um cir•.::ui to 

complementar d e lavagem, fazendo com que o custo de, 
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beneficiamento venha a sofrer uma elevação bastante 

significativa, além de aumentar, proporcionalmente a 

quantidade de finos, as chamadas perdas no processo; Ｒｾ＠ -

para alguns usos do carvão, bem como para a maioria dos 

esquemas de transporte até o consumidor do mesmo, exige

se que a granulometria minima das particulas permaneça 

acima de certos valores pré-fixados. 

No caso do carvão da Jazida do Irui, mais 

especificamente na parte da mesma que está sendo objeto 

de mineração pela Companhia Riograndense de Mineração, 

os lei tos de carvão e estéril (folhe lhos, folhelhos carbonosos 

e siltitos), que formam as camadas mineradas- CamadaS e 

I - encontram-se perfeitamente definidos, propiciando, 

pela espessura dos mesmos e pelas diferentes caracteristicas 

fisicas dos materiais que compoem as 

granulometria de liberação do carvão por 

camadas, uma 

destacamento 

durante a britagem que, considerando a variação de 

espessura que possa ocorrer nos leitos carboniferos, 

situa-se entre 3" e 5". 
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Estudos de lavabilidade rea lizados can anostras 

,:, -. c .··r: vao d e Iruí, britado a 3" e a 1", mostram que a 

t e c''' l-' '-' ração teórica de diferentes tipos de carvões varia 

de a c o r do c om o s teores em cinzas destes produtos. Por 

e xemplo; carvões beneficiados com teore s em cinza na faixa 

d e 47 a 37 %, possuem uma recuperação t eórica muito próxima 

q uando compara-se as duas granulometrias, sendo que carvoes 

beneficiados com teores em cinzas inferiores a 37%, têm, 

depende ndo do "top-size" adotado - 3" ou l" - recuperações 

sensivelmente diferentes, conforme mostra a fig.2.1. Por 

t al r a zão, a granulometria adotada para a lavagem do R.O.M. 

é, pre ferencialrnen te, a de l" x O. Observanos que lavabilidade 

do c a rvão a "top-sizes" inferiore s a 1", não foi motivo de 

major investigação devido a fato de que, no momento, nao 

e xiste maiores perspectivas de colocá-los no mercado. 

Densidade de Separação Carvão-Refugo 

Analisando os teores em cinzas das diferentes 

f raçõe s d e nsimétricas que constam no quadro 2.2.,observamos 

que a densidade de separação carvão-refugo encontra-se em 

t orno de 2, O, pois a fração mais pesada que 2, l já apresenta 

'' '" teor em cinzas bastante alto para que possa econanicarrente 

r:; cr aproveitada. O carvão propriamente dito - flutuado em 

2,0 - apresenta um teor em cinzas médio próximo aos 39 % 

(4400 cal/g), enquanto que no refugo- afundado em 2,0-

tal teor encontra-se em torno de 73%. Torna-se necessário, 

porém, obse rvar, que tais valores admitem uma variação de até'!:. 

10% e ｾ＠ 5%, respectivamente, devido as inerentes variações 

na qualidade das camadas mineradas. 

Tal característica de lavabilidade, aliada a 

granulometria de liberação anteriormente citada,permite-nos 

sem maiores inconvenientes, um b e neficiamento do carvao 

através de processos densitários, com o emprego de 

equipamentos convencionais tais corno Jigues ou Ciclones 

a Meio Denso. 
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"ECUPE:"Ac.lO DE DIFERENTES TIPOS DE CARVÕES A PARTIR DO R.QM. 

DENstDADE 

CJ .. ａｎｕｌｏｍｾｔｒｉａ＠ EM ESTUDO: -1 • JL 28M 

CAJifVÁO DA MINA ｄＮｾＢＭＢＭＧｉｒＮＮＺＮＮ］ＮｕＮＮＺＮＮｉﾷＮＬＮＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｬ＠
AFUNDADOS PRODUTOS I"LI.TT'UADOS P'fltQDUTOS 

00 MASSA TII:O .. ｾｌｉＮｔｔＧｕａｄｦ＠ TEO" AFUNDADo TEOR 

LÍQUIDO ............ 001 11:1111 CINZAS ｲﾷｾｯｯｐ＠ ｾｾｾｾｾ＠
ＨｰｯｦＭｾＴＰＰＩ＠ ｅｾ＠ CINZAS 
• p ACUt.4ULADO 

II,!UI 22,5 ｾ Ｍ ＱＱ Ｌ ＵＹ＠ 22 , 5 <00, 00 411,8 

.f,4!1 9, .4 4 22,8 8.(,8-4 "'· o 
O, 75 11:11,0 

.,,eo .. 4,. 3 28, o eo,118 !5.4 , 2 
e, e e 5-4,2 --:--

.,,e :s 20,5. 28,5 ee,., T e<, e 
s, eo 34,4 --

.... o 
• 4 , se 57,0 

a•. 77 5-t,V Ttl,82 
""· 8 -- -

_.,e e 57, o 2 52,4 85,2 s 57, :5 
2,25 40,-1 --

ｾＭ Ｍ ｾ＠
<48, 5-1 54,11 ez,ee e a, 2 

""2 , 29 42,2 
< T S 57, Ｔｾ＠ -- 36, e S0.8• 112,0 

.... o 47,:S 
.... o e4, 7e ＳＸＬｾ＠ ＱＭ Ｍ ｾｾｾＭ ＭＭ ｾｾｾＭ

T, !IS 411,2 
f--- <,IIS ·-

7.t, se >--Si!,' ｾ＠ :5,24 ..... 
11,110 49 ,8 ｾ ＭＭＭＭＭ ----

ｾ｟･ｾ＠
72,7 ｾ＠ se, e 28,84 72,5 

<,!IS 57,11 ------ --· -- - --- ------ ·--

···"--- --- 75, :S< 59,11 27, 211 75 , 0 
o, e o !18,3 - ---------

2,00 78, 3-f 40,5 + --!-"·IIII 7!1 , 4 
5,00 82,0 --- ---- --- -

ＲＮｾ＠ o ｾＰＰ Ｌ ＰＰ＠ 48,11 23>,88 74,11 

23,119 74,8 

'Recuperação de Diferentes Tipos de Carvões a partir do R.O.M. 

Através do quadro 2.2., podemos observar, e m 

quantidade e qualidade , diferente s tipos de carvões possíveis 

de obtenção a partir do carvão bruto extra ído da Mina . 

Salienta-se que as recuperaçoes dos difere nte s tipo s de 

carvoes que aparecem neste quadro sao es tritamen t e 

teóricas. Na prática, a quantidade de um dete rminado tipo 

de carvão que resultará de um processo de benefici a mento , 

dependerá de um soma de fatores , dentre os quais apare ce 

como destaque o tipo de lavador a ser empregado . Assim , 

lavadores do tipo Ciclones a Meio Denso, com todos o s 

recursos da moderna técnica de processamento, permitem-nos 

rendimentos que chegam próximos dos ind icados nas Curvas de 

Lavabilidade conseguidas em laboratório, enquanto que 

lavadores do tipo Jigue apres e ntam rendime ntos mai s baixos, 

apesar de que certos tipos mais modernos, desenvolvidos 

na Última década e usados em larga escala na Europa e 

Estados Unidos, tem propiciado significativas melhoras 

nas recuperações até então conseguidas neste 

24 



processo. Faz-se necessário, no entanto, referir que o 

custo de um lavador de Me io Denso é significativamente 

mais elevado q ue o de Jigue de igual capacidade. Além 

disto, o custo operacional do primeiro deve ser, no 

mínimo, o dobro que aquele apresentado pelo s egundo. 

3 - BENEFICIAMENTO ATUAL 

Em maio do corrente ano, teve início a operaçao 

da chamada Planta ProvisÓria de Beneficiamento da Mina do 

Iruí. Nesta instalação, projetada e construída pela equipe 

da CRM, a lém de britar-se o carvão R.O.M., r eduzindo-o 

a uma granulometria comercializável, processa-se uma 

escolha manual no mesmo, a qual, considerando-se o trabalho 
+ de s e l etividade na lavra - R.O.M. com - 44% em cinzas -

consegue reduzi-lo a um produto com 40% em cinzas, que 

é consumido em Usina Termoelétrica. 

·----··, ·---1=.-·---· 
·---·--
··--· Ａ ＺＺＢＢｾ＠·---·--

W-.+ .. li 
CRM_t::;._-:::- • .. -:-- ..... ｾｾｾＡ＠

·--·- .;. j::: :::,. 
Conforme mostra a fig. 3.1, o carvao R.O.M. trazido 

da Mina, através d e caminhÕes, ("top-size" d e 40") é 

descarregado e m um alimentador vibratório (l), o qual 

alimenta a instalação em até 150 t/h. Deste equipamento, 

o carvao bruto passa por uma grelha fi xa (2) com abertura 

de 8" entre trilhos. O "over-s ize " resultante dest a 

c lassificação granulométrica é introduzido em um britador 

primário d e mandíbulas (3), que o r eduz a 8". Esta fração 
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ap6s juntar-se com o "under-size" da gre lha fixa (2), ｾ＠

conduzida, por meio de um transportador de correia {4), a 

uma peneira classificadora vibrat6ria (5) com malha de 2". 

A ｦｲ｡ｾｯ＠ maior que 2", ｮｵｭｾｯｰＭｳｩｺ･Ｂ＠ de 8", sofre ｡ｾｯ＠

da chamada escolha manual, realizada num transportado r de 

correia com velocidade reduzida (6). Nesta etapa e, 

através de cata manual, retirada grande parte dos rejeites 

(folhe lhos e folhe lhos carbonos os) , os quais ｳｾｯ＠ conduzidos 

através de outro transportador de correia (9) ao chamado 

silo da pedra, e daí, devolvidos as cavas de ｭｩｮ･ｲ｡ｾｯＮ＠

O ｣｡ｲｶｾｯ＠ com granulometria 8" x 2" resultante da escolha 

manual, é, então, introduzido em um britador secundário 

de mandíbulas {7) onde é reduzido a 2", juntando-se ap6s 

ao "under-size" da peneira vibrat6ria (5), para ser 

levado, por um transportador de correia (8), ao silo do 

carvao. 

4 - BENEFICIAMENTO FUTURO 

Ap6s ter definido o fluxograma básico do 

beneficiamento a ser empregado no carvão R.O.M., inclusive 

com a escolha do tipo de lavador a ser utilizado , a CRM 

licitou, no 29 semestr e de 1981, para um fornecimento no 

sistema "turn key", a Usina de Beneficiamento definitiva 

da Mina do Iruí. 

Em agosto do corrente ano , foi contratada para 

este fornecimento a Empresa Máquinas Condor 8/A, de 

Porto Alegre, a qual, com tecnologia da McNally Americana, 

deverá entregar a Usina no mês de f e v e reiro de 1984. 

Utilizando-se de equipamentos em sua totalidade 

fabricados no Brasil, com capacidade de processar 400 t / h 

de carvão bruto, tal Planta de Beneficiamento permitirá, 

alternativamente, a produção de uma ou duas frações de 

carvao. 

Conforme mostra a fig. 4. l, o carvao bruto produzido 

na Mina, num "top-size" de lOOOmm, será levado através de 
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caminhÕes até uma moega de recepçao da Usina de 

Bene ficiame nto. Desta moega, o carvao será conduzido a uma 

instalação de peneiramento e britagem a fim de sofrer a sua 

devida redução gra nulométrica antes de s e r lavado. Para tal, 

utilizar-se-á três estágios de britagem. Após esta etapa, 

o carvao, agora n a granulometria de 25 x Omm, será conduzido 

até um sistema de ensilagem com capacidade total de 2400 t 

(4 silos d e 600 t cada), no qual sofrer á Ull\3. horrogeneização 

visando minimizar as suas inerentes variações de qualidade. 

Deste local, o carvão britado - 25 x Omm - será conduzido 

a um peneiramento via Úmida a lrnm. A fração graúda - 25 x 

lmm - será alimentada, na quantidade de 367 t/h, a um 

lavador Jigue tipo Baum formado de sete células e 

dois elevadores. A fração fina - l x Omm - juntamente 

com o carvao de mesma granulometria resultante do 

peneiramento e centrifugação dos carvões lavados produzidos 

no processo de jigagem, será tratada em Hidrociclones 

(tricones ou ciclones de fundo chato e ciclones Classificadores). 

No Jigue poderão s e r produzidos três tipos de 

carvoes, alternativamente em duas operações: ｬｾＩ＠ Carvão 

tipo 35% e m cinzas - CEC 35 - destinado ao consumo das 

Fábricas d e Cimento, além de um "middling" com 47% em 

cinzas - CET 47 - a ser queimado em Termoelétrica; 

ＲｾＩ＠ Carvão tipo 40 % em cinzas - CET 40 - para a queima 

em caldeiras em g e ral. 

Nos Hidrociclones, será produzido apenas carvao 

tipo 35% em cinzas - CEC 35 - inde pendE'nte mente da operação 

que sera imposta a Jigagem. 

As recupe rações esperadas para os carvoes a serem 

produzidos, a partir de R.O.M. com 50% e m cinzas, sao as 

seguintes: NO Jigue (alimentação de 367 t / h) 

CEC 35 37 % e, simultaneamente, CET 47 

CET 40 58% 

Na Hidrociclonagem (alimentação de 38 t / h) 

- CEC 35 = 67% 
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