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RESUMO 

 

 

A demanda por recursos energéticos está em constante ascensão, o que torna 

necessário o aprimoramento das técnicas aplicadas na mineração que objetivem a extração de 

minério de qualidade e o aproveitamento substancial das jazidas. No Brasil, a maior reserva 

de carvão encontra-se no Estado do Rio Grande do Sul, onde se apresenta com baixa 

qualidade devido aos altos teores de enxofre e cinzas. Essas características de qualidade 

impõem a aplicabilidade de métodos de extração seletivos que visem atender determinados 

padrões de qualidade do mercado consumidor termoelétrico. Desta forma, é imprescindível 

que se conheça as características geológicas da jazida que, de uma maneira geral, controlam a 

distribuição das variáveis qualitativas dentro dos limites da jazida. A definição de um modelo 

de distribuição dos parâmetros de qualidade se mostra essencial para o planejamento e o 

desenvolvimento da lavra, uma vez que define as áreas de concentração de teores destas 

variáveis. De acordo com a distribuição destes parâmetros na jazida, pode-se, por exemplo, 

definir áreas onde a extração é inviável; indicar a necessidade de ajustes nas rotas de 

processo, introduzindo novas técnicas de beneficiamento ou permitindo que a planta seja 

ajustada para receber minério com maior variabilidade de teores, maior conteúdo de 

contaminantes ou menor qualidade. Neste sentido, o presente estudo se propôs a elaborar 

modelos de distribuição dos parâmetros de qualidade, com base nas informações sobre os 

teores de cinza, matéria volátil, enxofre e poder calorífico, de sondagens realizadas nas 

Malhas IV e VII, da Mina de Candiota, pela Companhia Riograndense de Mineração no ano 

de 2008. Desta maneira, foi possível compreender a distribuição destes parâmetros, bem como 

verificar sua influência nas operações de lavra, possibilitando subsidiar práticas de 

reconciliação entre a lavra realizada e a usina de beneficiamento, assim como o controle de 

qualidade do carvão produzido pela empresa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Carvão mineral. Parâmetros de qualidade. Planejamento 

mineiro. Modelo de distribuição. 
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ABSTRACT 

 

 

The demand for energetic resources is steadily rising, which makes it necessary to 

improve the techniques applied in mining aimed at the extraction of ore with quality and the 

use of substantial deposits.In Brazil, the largest coal reserve is located in the Rio Grande do 

Sul state, which shoe with in low quality due to high sulfur and ashes. These quality 

characteristics imposed the applicability of selective extraction methods with focus at meeting 

certain quality standards thermoelectric consumer market. For such, it is essential to know the 

geological characteristics of the deposit that, in general, control the distribution of qualitative 

variables within the limits of the deposit. The definition of a model distribution of quality 

parameters has shown essential for the planning and development of mining, since it defines 

the areas of concentration levels of these variables. According to distribution of these quality 

parameters , it may be, for example, define areas where the extraction is unfeasible; indicating 

the need for adjustments in the process routes by introducing new techniques to process or 

allowing the plant to be adjusted to receive ore with higher levels of variability, higher 

content of contaminants or lower quality. In this sense, the present study was to develop 

models for the distribution of quality parameters, based on information about the ash, volatile 

material, sulfur and calorific values of surveys conducted in Meshes IV and VII, Mine 

Candiota by Companhia Riograndense de Mineração in 2008. Thus, it was possible to 

understand the distribution of these parameters, as well as verify their influence on mining 

operations, providing practical support reconciliation between the mining and processing 

plant, as well as quality control of the coal produced by the company.  

 

KEYWORDS: Coal. Quality parameters. Mine planning. Distribution model 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A demanda por recursos energéticos no Brasil está em constante ascensão, o que torna 

necessário o aprimoramento das técnicas aplicadas na mineração que objetivem a extração de 

minério de qualidade e o aproveitamento substancial das jazidas. Neste contexto, o carvão 

mineral, como recurso energético não renovável, ocupa o primeiro lugar tanto em abundância 

como em perspectiva de vida útil, sendo considerada a maior reserva energética mundial. 

No Brasil, a maior reserva de carvão encontra-se no Estado do Rio Grande do Sul, 

onde se apresenta com baixa qualidade devido aos altos teores de enxofre e cinzas. Essas 

características de qualidade, devido a sua formação geológica, impõem a aplicabilidade de 

métodos de extração seletivos que visem atender determinados padrões de qualidade do 

mercado consumidor termoelétrico. Neste sentido, fica evidente a importância de conhecer 

adequadamente a distribuição destas camadas de carvão, bem como o comportamento dos 

parâmetros que definem sua qualidade e/ou contaminação. 

O efetivo sucesso da lavra seletiva, que objetiva a explotação de minério atendendo a 

determinados padrões definidos, está intrinsecamente relacionado à execução de um bom 

planejamento mineiro, que depende de uma visão adequada do futuro e o conhecimento fiel 

da situação. Para tanto, é imprescindível que se conheça as características geológicas da jazida 

que, de uma maneira geral, controlam a distribuição das variáveis qualitativas dentro dos 

limites da jazida. 

A definição de um modelo de distribuição dos parâmetros de qualidade se mostra 

essencial para o planejamento e o desenvolvimento da lavra, uma vez que define as áreas de 

concentração de teores destas variáveis. De acordo com a distribuição dos parâmetros 

qualitativos na jazida, podemos: 

(a) definir áreas onde a extração é inviável, afetando os inventários de recursos e 

reservas; 

(b) modificar as sequências de extração, optando por blendar o material de maneira a 

atender as metas de qualidade; 
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(c) indicar a necessidade de ajustes nas rotas de processo, introduzindo novas técnicas 

de beneficiamento ou permitindo que a planta seja ajustada para receber minério com maior 

variabilidade de teores, maior conteúdo de contaminantes ou pior qualidade; 

(d) permitir um aproveitamento sustentável da jazida, lavrando a maior quantidade de 

material de uma área já impactada ambientalmente; 

(e) permitir o controle de qualidade do minério ROM e viabilizar a reconciliação entre 

o que é lavrado e os produtos finais da usina de beneficiamento. 

O método de lavra comumente empregado para a extração de carvão com grande 

expressão em termos de área e camadas horizontalizadas, como aqueles encontrados no sul do 

Brasil, é a lavra em tiras ou stripping mining. Neste método de lavra, após a remoção e 

armazenamento do solo orgânico, para posterior utilização, é realizado o decapeamento ou 

retirada do material estéril de cobertura, que é depositado diretamente nas áreas adjacentes já 

lavradas, ou utilizado para posterior recomposição topográfica da área. Estas características 

particulares fazem com que o método de lavra em tiras apresente vantagens significativas em 

relação à recuperação do meio ambiente, já que seus custos são diluídos com aqueles 

referentes à lavra, tendo em vista serem realizados de maneira concomitante. 

Em termos de reconciliação, o modelo elaborado deve ser consistente quanto aos 

valores estimados para o acompanhamento entre a realização do plano e a programação de 

lavra, objetivando um maior aproveitamento da jazida. 

Chieregati (2007) demonstra que, no contexto da indústria mineral, a reconciliação 

pode ser definida como a comparação entre uma estimativa e uma medida. As estimativas se 

referem aos dados fornecidos pelos modelos de controle de teores, modelos de recursos, 

modelos de jazida; enquanto as medidas estão relacionadas com os dados oficiais de produção 

da usina de beneficiamento ou metalurgia.  

Neste sentido, o presente estudo se propôs a elaborar modelos de distribuição dos 

parâmetros de qualidade, com base nas informações sobre os teores de cinza, matéria volátil, 

enxofre e poder calorífico, de sondagens realizadas nas malhas IV e VII, da Mina de 

Candiota, pela Companhia Riograndense de Mineração no ano de 2008. Desta maneira, 

pretende-se compreender a distribuição destes parâmetros, bem como verificar sua influência 

nas operações de lavra, possibilitando subsidiar práticas de reconciliação entre a lavra 

realizada e a usina de beneficiamento, assim como o controle de qualidade do carvão 

produzido pela empresa. 
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1.1. Estado da arte 

 

Os trabalhos de pesquisa do estudo de caso abordado neste trabalho iniciaram-se na 

década de 40, objetivando o abastecimento de uma usina termelétrica sem que fosse 

necessário transporte do minério por longas distâncias. A partir deste objetivo, foram 

definidas as características fundamentais da jazida, que servem, até os dias de hoje, como base 

de pesquisas naquela área (Anônimo, 2001). 

Gavronski (1997) mostrou o potencial existente em Candiota para uma mineração com 

menor impacto ambiental por tonelada produzida e melhor resultado econômico, onde foram 

analisados pontos de vista técnicos e econômicos da mineração e da qualidade do produto 

obtido. Neste mesmo trabalho, o autor investigou também a possibilidade do aproveitamento 

conjunto de outras camadas de carvão situadas, estratigraficamente, acima e abaixo da 

Camada Candiota, em função da variabilidade das mesmas. Neste contexto, foram 

examinadas alternativas de blendagem para homogeneização e identificação da qualidade 

final do produto a ser obtido. 

Embora ressalte a baixa qualidade do carvão, Borba et al. (2001), define a jazida como 

umas das principais do Brasil, não só em termos de reservas como também por possuir 

camadas de carvão de alta espessura e grande continuidade com pequena cobertura, o que 

proporciona uma lavra em larga escala de alta rentabilidade. 

Souza (2012) determinou as características principais do carvão não minerado de 

Candiota (camadas superiores e inferiores) para o seu uso energético, realizando a descrição, 

identificação e caracterização destas camadas. Tais camadas correspondem a um grande 

percentual de carvão que, atualmente, não tem aproveitamento econômico. Segundo dados da 

empresa, somente as camadas inferiores correspondem a aproximadamente 30% da jazida. A 

CRM forneceu amostras extraídas de furos de sondagem da Malha VII da Mina de Candiota e 

a partir destes testemunhos, foi realizada a descrição e identificação dos intervalos da camada 

de carvão para posterior caracterização, objetivo de tal estudo. 

Conforme Barse (2010), a qualidade do carvão é estimada de acordo com parâmetros 

físicos e químicos, dentre eles, teor de cinzas, teor de enxofre, teor de matéria volátil e poder 

calorífico. A variação de tais parâmetros influencia diretamente na qualidade do carvão, 

portanto, se faz necessário o conhecimento da sua distribuição espacial e de teores para a 

classificação do minério lavrado na mina. 

Estudos geológicos (Lunkes, 2010; Oliveira, 2011) integrando a estratigrafia de 

sequências juntamente com a geoquímica e petrologia do carvão, nas camadas superiores, 
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Banco Louco e inferiores da jazida de Candiota, apresentaram resultados e dados capazes de 

auxiliar no desenvolvimento e no melhor aproveitamento da jazida.  

Um estudo de estratégia de homogeneização baseada nas técnicas geoestatísticas, 

realizado por Gambin (2003), levou em consideração os parâmetros econômicos, geométricos, 

estatísticos e de qualidade do minério a ser homogeneizado. Desta forma, demonstrou a 

possibilidade de incorporação da ferramenta de simulação condicional na estratégia de 

homogeneização de forma a medir a variabilidade associada ao valor estimado para um 

determinado tamanho de lote de minério lavrado. 

Koppe et al (2010) realizou um estudo de aplicabilidade de perfilagem geofísica com 

gama natural e resistividade para a previsão da qualidade do carvão ROM no planejamento de 

lavra a curto prazo e no controle de qualidade do minério lavrado. Ainda, Webber (2008) 

avaliou, também por estudo de aplicabilidade de geofísica, métodos alternativos para a 

obtenção de parâmetros de qualidade essenciais na avaliação de depósitos minerais. 

A partir de um estudo de caso de amostragem de carvão brasileiro com o intuito de 

propor um novo protocolo, Grigorieff (2002) concluiu que é possível dimensionar um sistema 

de controle de qualidade do carvão que seja capaz de estimar a precisão desejada e que 

garanta a representatividade do resultado. 

Com base no modelo de distribuição das variáveis qualitativas, tanto do mineral de 

interesse como dos considerados contaminantes, e da concentração de teores é possível iniciar 

o planejamento de lavra. Definida a estratégia de lavra, pode-se, então, elaborar o 

sequenciamento das operações de lavra de forma segura. Dessa forma, definidas as 

características geológicas do jazimento, pode-se realizar o planejamento mineiro de médio e 

longo prazo, objetivando maximizar o retorno financeiro e o aproveitamento integral da jazida 

(Hustrulid & Kuchta, 1995). 

Chieregati (2007) determina que, após os processos de definição de modelos da jazida 

e das fases do planejamento, é necessário inserir práticas de reconciliação. Estas práticas que 

consistem na comparação entre o minério lavrado e o produto da usina de beneficiamento, em 

termos de massa e teores, e propor, caso as respostas sejam negativas, ações que objetivam 

melhorar a produção.  

As práticas de reconciliação consistem na comparação entre as quantidades e teores de 

minério estimados pelos modelos da jazida e as quantidades e teores produzidos na usina de 

beneficiamento, objetivando: 

(a) medir o desempenho da operação com base nas metas iniciais; 

(b) garantir uma avaliação acurada dos ativos minerais; 
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(c) confirmar a eficiência das estimativas de massa e teor; 

(d) fornecer indicadores de desempenho. 

A reconciliação pode ser vista como uma forma de validar as estimativas dos modelos 

de reserva e de controle de teor. Assim, o conceito de reconciliação poderia ser resumido em 

três palavras: medir, controlar e melhorar (Chieregati, 2007). 

SOUZA (2012) citou um estudo que caracteriza as camadas remanescentes da Mina de 

Candiota, que incluem a parte superior (S2-S9), o Banco Louco (BL) e as camadas inferiores 

(I1-I5), que até à data não foram consideradas para geração de energia. As técnicas analíticas 

aplicadas neste estudo incluem: análises da sequência estratigráfica, petrográficas e análises 

químicas de suporte de carvão das jazidas de carvão, testes de reatividade com base em 

experiências termobalança e estudos sobre beneficiamento. 

 

1.2. Meta 

 

A partir da consolidação de um banco de dados com informações relacionadas a 

parâmetros de qualidade de carvão, este trabalho pretende elaborar modelos de distribuição 

destes parâmetros, de maneira a definir as áreas com maior concentração de enxofre, cinzas, 

matéria volátil e poder calorífico, verificando seu impacto em termos de planejamento 

mineiro. 

 

1.3. Objetivos específicos 

 

De maneira a atingir a meta proposta, foram elencados os seguintes objetivos 

específicos: 

(a) elaboração de um modelo de distribuição dos parâmetros de qualidade do carvão 

das camadas Banco Louco, Banco Superior e Banco Inferior de carvão da Mina de Candiota; 

(b) incorporação dos modelos de distribuição no planejamento de lavra, visando 

controle de qualidade do ROM e dos produtos da mina; 

(c) verificar a possibilidade de implementação de práticas de reconciliação entre o 

minério lavrado e a usina de beneficiamento; 

(d) propor o controle de qualidade do carvão produzido. 
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1.4. Metodologia 

 

Com base nos objetivos propostos, foram desenvolvidos alguns procedimentos e 

etapas para obter os dados necessários para elaboração deste estudo e a melhor forma de tratá-

los. A aplicação dessa metodologia básica foi composta das seguintes etapas: 

(a) revisão bibliográfica, realizada paralelamente ao longo do estudo; 

(b) consolidação e validação do banco de dados; 

(c) análise estatística dos parâmetros de interesse; 

(d) preparação dos modelos a partir da interpolação das informações correlacionadas 

das camadas em estudo; 

(e) definição dos blocos de distribuição dos parâmetros qualitativos; 

(f) estudo de caso: análise da distribuição dos parâmetros; 

(g) elaboração do modelo de distribuição dos parâmetros qualitativos. 

 

1.5. Organização do trabalho 

 

Este estudo encontra-se estruturado em quatro capítulos organizados da seguinte 

forma: 

O capítulo 1 tem caráter introdutório, apresenta o embasamento teórico para 

elaboração do estudo. 

O capítulo 2 apresenta o estudo de caso e ressalta a importância do modelo de 

distribuição dos parâmetros de qualidade do carvão, sua influência no sequenciamento das 

operações de lavra e na reconciliação entre a lavra e o beneficiamento. Além disso, 

informações sobre os aspectos locais e regionais da área em estudo. 

O capítulo 3 aborda a análise, a consolidação e o tratamento do banco de dados 

fornecido pela Companhia Riograndense de Mineração. Com isso, o estudo de caso com a 

preparação da interpolação dos dados correlacionados; a elaboração do modelo de distribuição 

dos parâmetros de qualidade do carvão e diagnóstico da sua influência, e, assim, possibilitar 

ações de melhoria na reconciliação entre a lavra e a usina de beneficiamento e o controle da 

qualidade do ROM e dos produtos da mina. 

O capítulo 4 apresenta as conclusões obtidas no estudo, bem como recomendações 

para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. APRESENTAÇÃO DA ÁREA E ESTUDO DE CASO 

 

A ampla região carbonífera denominada Jazida de Candiota localiza-se na parte sul do 

Estado, distribuindo-se entre os municípios de Bagé, Hulha Negra, Candiota, Pinheiro 

Machado e Herval. A Mina de Candiota está situada na localidade de Dario Lassance, distante 

cerca de 400 km de Porto Alegre e 60 km de Bagé (Figura 1 – Mapa de localização). A área 

abrange cerca de 2 km², apresentando 17 camadas de carvão das quais a Camada Candiota é a 

que apresenta maior importância em termos de lavra (Gomes et al.,2003). 

 

Figura 1 - Mapa de localização de Candiota, RS. 

 

Fonte: Souza (2012). 

 

Em 1961, a Companhia Riograndense de Mineração – CRM, na época denominada 

Departamento Autônomo de Carvão Mineral (DACM), iniciou as atividades de lavra a céu 

aberto e o abastecimento da Usina Termelétrica de Candiota I, da Companhia Estadual de 

Energia Elétrica, com potência de 20 MW. Desde então, a CRM possui o direito de 

exploração e mineração de parte da jazida (Gomes, 2002). 

A Mina de Candiota, com capacidade de dois milhões de toneladas por ano, constitui a 

maior mina do Brasil com lavra a céu aberto, e produz carvão bruto (com poder calorífico 

próximo de 3300 kcal/kg), britado para a alimentação da Usina Termoelétrica Presidente 
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Médici (CGTEE), hoje responsável pelo consumo de cerca de 200 mil toneladas/mês em 

sistema pulverizado (Gomes, 2002). 

O carvão é produzido em condições bastante favoráveis em termos de relação estéril-

minério (REM), com cerca de 18% da reserva apresentando coberturas menores que 50 

metros e REM situada na faixa de 1,8 t/m³ de carvão ROM com rendimento de 7 t/m³ 

(Pacheco, 2008). Atualmente, a única camada lavrada é a Camada Candiota, com espessura 

média de 4,5 metros que corresponde a 63% dos recursos da jazida (Gomes, 2002). 

A Companhia Riograndense de Mineração (CRM) possui o direito de exploração e 

mineração de parte desta jazida e realiza a lavra seletiva do carvão, pelo método lavra em 

tiras. De idade Permo-carbonífera, o carvão desta jazida é do tipo sub-betuminoso e apresenta 

altos teores de cinzas, com valores ao redor de 52%. A remoção do estéril e das camadas de 

carvão não aproveitadas é realizada por escavadeiras hidráulicas, após seu desmonte com 

explosivos. Depois de minerado, o carvão é britado a -100 mm em uma instalação de britagem 

da própria companhia e transportado por meio de correias para a usina termelétrica onde é 

pulverizado (Souza, 2012). 

  

 

2.1. Geologia regional 

 

A jazida de Candiota, como as demais jazidas carboníferas gaúchas, está inserida na 

porção inferior da sequência de rochas que compõe a província geológica denominada 

Sedimentos Gondwânicos, balizando os limites sul da Bacia do Paraná (Figura 2). A região 

em que se localiza a Mina de Candiota corresponde a borda Sul-Sudoeste da Depressão 

Periférica, junto as litologias do Escudo Sul Riograndense (Gomes et al, 1992). 

A geomorfologia é modelada em litologias sedimentares, correspondentes à Sequência 

Gondwânica, com idade desde o Permiano até o Jurássico. No seu terço basal estão 

intercaladas as camadas de carvão da área, especialmente, na região representante da 

Formação Rio Bonito, com a presença de pacotes de arenitos sobrejacentes às camadas de 

carvão (DNPM/CRM, 1986). 
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Figura 2 - Principais jazidas de carvão no RS. 

 

Fonte: Souza (2012). 

 

Ambas as formações compõem o Sub-grupo Guatá, do Grupo Tubarão, de idade 

Permiano Inferior, assentando, na região, em contato discordante sobre rochas, principalmente 

quartizitos, da Formação Vacacaí do Grupo Porongos, de idade Pré-Cambriana (Gavronski, 

1997). 

O desenvolvimento das jazidas de carvão esteve ligado a paleo-depressões do 

embasamento cristalino, onde a Formação Rio Bonito alcançou suas maiores espessuras. As 

densas florestas que forneceram o material para as turfeiras, aparentemente, se estabeleceram 

nas partes baixas do embasamento e em sua periferia. Assim, este condicionamento fez com 

que os jazimentos de carvão existentes no Rio Grande do Sul, ao contrário do que ocorre em 

Santa Catarina, se tornassem individualizados, isolados entre si, e exibindo, entre outras, 

características próprias no que se refere ao número de camadas de carvão e qualidade (Muller 

et al, 1987). 

É possível identificar, especialmente no Rio Grande do Sul, o controle que a 

paleotopografia do embasamento cristalino exerceu sobre as camadas da jazida de carvão 

devido às relativamente pequenas espessuras que o separam desta. As irregularidades do 
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embasamento não foram aplainadas e, em algumas situações, foram acentuadas pela erosão e 

tectônica contemporânea. Portanto seu efeito não foi neutralizado à época da deposição das 

turfeiras (Souza, 2012). O mapa geológico regional simplificado é apresentado, na Figura 3, 

com as principais litologias e formações geológicas relacionadas com os jazimentos 

carboníferos. 
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Figura 3 - Mapa geológico simplificado da região de Candiota, RS. 

 

Fonte: Teixeira et al., 2004. Modificado. 
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2.1.1. Geologia local 

 

A Jazida de Candiota se comporta como uma grande homoclinal, suavemente 

mergulhando para W – SW. As principais direções de falhas segundo os trabalhos de geologia 

desenvolvidos na área são: -N50° -60°E, N65° -75°W e N5°E a N10°W. O sistema de falha 

nordeste é o mais importante, pois a ele pertence à falha de Açoteia que se prolonga desde o 

Uruguai, e tem continuidade com a falha do Piquiri. Na região de Candiota, a falha de Açoteia 

é a feição estrutural mais importante e aparentemente mais antiga: ela demarca o bordo da 

bacia carbonífera permiana, delimitando a área prospectável de carvão para o oeste do seu 

plano de falha (Gavronski, 1997). 

Esta jazida constitui um dos maiores depósitos de carvão do país, com cerca de 38% (o 

equivalente a 12 bilhões de toneladas) dos recursos totais brasileiros. É composta por 17 

camadas, das quais a Camada Candiota é a mais importante, com espessura média em torno 

de 4,6 metros, localmente ultrapassando 6 metros. Apresenta pequena cobertura, com cerca de 

18% da reserva com menos de 50 metros. Atualmente, é a única em lavra e corresponde a 

63% dos recursos da jazida (Gomes, 2002). 

De acordo com Suffert et al. (1997), além da Camada Candiota (bipartida em dois 

bancos, Candiota Banco Superior - CBS e Candiota Banco Inferior - CBI, por um intervalo 

síltico) foram correlacionadas até nove camadas superiores (de CS1 até CS9, em ordem 

ascendente) e até nove inferiores (de CI1 até CI9, em ordem descendente). 

Segundo Pacheco (2008), a Camada Candiota é bipartida em dois bancos, Banco 

Inferior e Banco Superior, com espessuras médias de 2,3 e 2,6 metros, respectivamente, 

separados por um intervalo síltico de espessura média de 0,7 metros. Superiormente à Camada 

Candiota, com um intervalo de argilito com cerca de 1,8 metros, está localizada a camada 

denominada Banco Louco, que apresenta dados de qualidade aceitáveis em termos de lavra. 

Esta camada, mesmo apresentando constante distribuição horizontal, foi assim denominada 

pela sua variação em espessura, relativamente à Camada Candiota, de em média, 0,51 metros 

(Gavronski, 2012). Na Figura 4 é apresentada uma coluna estratigráfica típica para a Mina de 

Candiota, ilustrando o posicionamento das principais camadas de carvão e interburden. 
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Figura 4 - Coluna estratigráfica típica da Mina de Candiota. 

 

Fonte: Souza (2012). Modificado. 
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2.2. Planejamento mineiro 

 

Conforme salientado anteriormente, o carvão produzido na Mina de Candiota é 

destinado a abastecer a usina termoelétrica, que define padrões de qualidade para o mesmo. 

Assim, a mina deve atender às especificações estabelecidas, garantindo que o carvão lavrado 

atinja os parâmetros mínimos de qualidade. 

Neste contexto, é essencial que haja o planejamento estratégico de extração do 

minério, com o objetivo de atender às necessidades do mercado e, para tanto, é necessário que 

se conheça as características da região em estudo, em especial a distribuição dos parâmetros 

que definem a qualidade do produto. 

A partir deste conhecimento prévio é que se torna possível o direcionamento das 

operações de lavra, com a definição das posições de frentes de extração, bem como o 

sequenciamento e avanços das mesmas. Desta forma, locais da mina que apresentem altos 

teores de cinzas e enxofre, por exemplo, ultrapassando os limites estipulados pela usina, 

podem ser evitados, ou blendados com material de outra região da mina onde este problema 

não ocorra. 

Este tipo de decisão afeta todo o processo produtivo do empreendimento e se 

desenvolve a partir das ações elaboradas por equipes multidisciplinares (geologia, engenharia, 

controle de produção) responsáveis pelo planejamento de lavra. 

 

 

2.2.1. Método de lavra 

 

A jazida de Candiota apresenta características estruturais estáveis, com baixa 

cobertura que permitem uma lavra a céu aberto de alto rendimento operacional em grande 

parte de sua área. A sequência de extração das camadas de carvão é realizada da seguinte 

maneira: 

(a) remoção da camada vegetal: cerca de 40 cm de solo orgânico é retirado e estocado 

para a posterior recuperação das áreas degradadas. A operação é realizada com o auxílio de 

retro-escavadeira e caminhões basculantes; 

(b) decapeamento: após a remoção do solo orgânico, o pacote constituído por camadas 

de carvão (com espessura muito baixa, não justificando seu aproveitamento), argilitos, 

folhelhos e arenitos, é removido por uma draga de arraste elétrica, tipo dragline. Quando este 

material de interburden é muito resistente ou apresenta maior espessura, é necessária a 
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aplicação de explosivos para o seu desmonte. O material removido é colocado sobre a área 

adjacente, de onde o carvão já foi lavrado, preenchendo a cavidade deixada pela operação 

anterior; 

(c) lavra da camada de carvão pelo método de lavra em tiras stripping mining, com 

cortes de 30 x 90m: após a descobertura da área, a remoção das camadas de carvão se dá 

separadamente. Inicialmente, é feito o desmonte da Camada Superior com o auxílio de 

explosivos, seguido do carregamento, por escavadeira elétrica a cabo, com caçamba de 10m³, 

em caminhão fora de estrada de 65 t. Na perfuração do carvão são utilizadas carretas roto-

percussivas. O argilito intermediário é escarificado por trator de esteira tipo D-8 e carregado 

em caminhões fora de estrada basculantes. Na Camada Inferior é usado o mesmo 

procedimento de fragmentação e carregamento da Camada Superior. A capacidade de 

carregamento, considerando a existência de duas escavadeiras tipo Shovel, é de 6 milhões de 

toneladas por ano. A Camada Banco Louco é esporadicamente lavrada, utilizando-se o 

mesmo procedimento de fragmentação e carregamento das outras camadas. Após o desmonte, 

o carvão é transportado até a britagem e o argilito vai para a regeneração do solo. A distância 

percorrida entra a área lavrada e a usina de beneficiamento varia de 1 a 10 km. As etapas de 

operação do método de lavra utilizado é ilustrado na Figura 5. 

(d) britagem: o carvão lavrado é apenas britado para o consumo energético pela Usina 

Termoelétrica Presidente Médici. A unidade de britagem funciona em duas linhas 

independentes, com capacidade total de 800 t/h. A britagem é realizada no carvão proveniente 

da mina, com granulometria inferior a 75 mm e, então, transportado para a planta termelétrica, 

onde é pulverizado e queimado para aquecer as caldeiras (Souza, 2012). O transporte até a 

usina é realizado por meio de uma correia transportadora com 2,3 km de extensão (Relatórios 

internos, 2008). 

(e) cuidados ambientais: concomitantemente ao desenvolvimento da lavra se 

processam os trabalhos de regeneração topográfica no corte anterior onde já foi realizada a 

lavra do carvão, conforme o Plano de Controle Ambiental, apresentado à FEPAM. A parte 

superior é coberta com terra vegetal, mantendo uma espessura mínima de 40 cm com 

cuidados paisagísticos e proteção contra a erosão em locais com inclinação. Após esses 

procedimentos, são plantadas gramíneas e árvores. O controle da poluição hídrica é executado 

com construção de barragens de sedimentação nas linhas de drenagem imediata da mina e 

pelo monitoramento dos efluentes líquidos. Quando necessário, o pH é corrigido com leitos 

de calcário ou adição de cal. 
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Figura 5 - Etapas de operação do método de lavra stripping mining. 

 

 Fonte: Companhia Riograndense de Mineração (2012), Relatórios Internos. Modificado. 

 

 

A aplicação do método de lavra em tiras apresenta numerosas vantagens e 

desvantagens, tratando-se do carvão (Hartaman & Mutmanski, 1987). 

Vantagens: 

(a) método de lavra com maior produtividade; 

(b) baixo custo por tonelagem; 

(c) maior seletividade e baixa diluição; 

(d)operações unitárias modestas (não exige grande desenvolvimento); 

(e) maior segurança operacional; 

(f) relativamente flexível (taxa de produção); 

(g) desenvolvimento de acessos simples. 
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Desvantagens: 

(a) alto custo de equipamentos; 

(b) grandes áreas degradadas; 

(c) imagem negativa; 

(d) alterações climáticas podem interferir nas operações. 

 

2.3. Influência dos parâmetros químicos na qualidade do carvão 

 

O carvão é uma rocha sedimentar orgânica formada por uma mistura heterogênea de 

materiais macerais. Sua classificação, nos estágios de carbonificação (rank), de linhito até 

antracito é feita por meio de normas de classificação, que se vale de uma série de parâmetros 

físicos, químicos e físico-químicos (SILVA, 2012). A caracterização físico-química do carvão 

é de grande importância para o seu aproveitamento econômico futuro, pois é ela que define a 

qualidade do minério e sua aplicação. Ainda segundo estudos de Silva (2012), conclui-se que 

a qualidade do carvão está relacionada com quantificação de parâmetros qualitativos como o 

poder calorífico assim como de contaminante (teores de cinzas, matéria volátil e enxofre). 

O planejamento da atividade mineira deve levar em conta o tipo de carvão a ser 

extraído e a sua aplicação no mercado, metalurgia ou geração de energia térmica. É neste 

contexto que a análise e elaboração dos modelos de distribuição dos parâmetros de qualidade 

mostra sua relevância, pois é com base nestes dados que as operações são direcionadas e a 

produção quantificada em termos econômicos, uma vez que este modelamento possibilita 

definir a produção em termos de quantidade e qualidade. 

 

2.3.1. Teor de Cinzas 

 

A presença de cinzas é devida aos minerais associados à fase original de crescimento 

da vegetação ou àqueles que entraram nas jazidas durante ou depois o período de formação do 

carvão (SOUZA, 2012). O alto teor de cinzas acarreta num baixo poder calorífico, sendo essas 

duas variáveis inversamente proporcionais. 

Em termos industriais, um alto teor de cinzas no carvão colabora para a redução nos 

níveis de troca térmica dos sistemas água/vapor, reduzindo, com isso, a quantidade de calor 

produzida.  
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No contexto atual da indústria mineral, há diversos métodos de beneficiamento do 

carvão que visam a diminuição dos teores de cinza, objetivando o aumento da qualidade  e do 

poder calorífico deste minério. Em algumas usinas, realiza-se o beneficiamento do carvão em 

jigues, onde este é lavado e, consequentemente, tem o seu teor de impurezas diminuído. 

Atualmente, na CRM realiza-se apenas a britagem como forma de beneficiamento do carvão, 

pois os custos aumentariam consideravelmente se levado em conta que o uso do carvão da 

Mina de Candiota é pra geração de energia térmica. 

O padrão de qualidade determinado pela Usina Presidente Médici exige que o carvão 

ROM que abastece suas caldeiras não ultrapasse 59% de teor de cinzas. 

 

2.3.2. Teor de Enxofre 

 

A ocorrência de enxofre em camadas de carvão pode se dar de três formas: enxofre 

orgânico, enxofre sulfático e enxofre pirítico (SOUZA, 2012): 

(a) enxofre orgânico: está ligado à estrutura e gênese do carvão, sendo impossível a 

sua remoção por processos físicos; 

(b) enxofre sulfático: se apresenta na forma de sais sulfatados de cálcio, magnésio e/ou 

ferro, sendo a sua remoção possível através do tratamento com ácido clorídrico; 

(c) enxofre pirítico: se apresenta na forma de concreções piríticas presentes no carvão, 

sendo a sua remoção possível através de métodos gravimétricos de beneficiamento. 

Interfere na combustão do carvão como contaminante, colaborando para a diminuição 

da energia liberada na combustão. É uma impureza no carvão com conteúdos variáveis que 

podem superar 5% em peso. Na combustão do carvão dióxido de enxofre (SO2) é formado e 

sai do forno junto com o gás de combustão. O dióxido de enxofre reage com água e diversos 

outros compostos químicos no ar formando neblina química e acido sulfúrico (H2SO4) que é 

um dos agentes da chuva ácida. O ácido sulfúrico é levado pelo vento a grandes distâncias das 

fontes, causando danos ambientais em grandes áreas. Chuvas ácidas acidificam lagoas, rios, 

florestas e a terra, causando a morte de peixes, arvores e plantas, e danificam prédios e 

monumentos. 

O carvão enviado a Usina não deve ultrapassar 2% de teor de enxofre, uma vez que 

este valor é estipulado pelo consumidor. 
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2.3.3. Teor de Matéria Volátil 

 

O teor de matéria volátil é resultado das combinações de carbono, hidrogênio e outros 

gases. Dentre as variáveis de processo afetadas diretamente pelo teor de matéria volátil, está o 

tamanho da chama e a estabilidade da combustão. É uma das mais importantes análises de 

qualidade, pois é um parâmetro utilizado na sua classificação e na sua evolução para 

combustão e carbonização (SOUZA, 2012).  

Não há posicionamento do consumidor em termos de exigência de teores no que se 

refere ao material volátil presente no carvão. 

 

2.3.4. Poder Calorífico  

 

Este parâmetro é expresso pela quantidade de calor produzida na combustão por 

unidade de massa do produto. A sua determinação é realizada para a correta 

utilização/aplicação como combustível. Segundo Souza (2012), existem duas categorias 

associadas com o poder calorífico: 

(a) poder calorífico inferior: calor liberado pela queima de unidade de combustível 

(massa), com a produção de cinzas, gases de dióxido de carbono, dióxido de enxofre e 

nitrogênio, e considerando que o vapor de água produzido permanece na forma de vapor; 

(b) poder calorífico superior: calor liberado pela queima de unidade de combustível 

(massa), com a produção das mesmas substâncias, porém a água produzida retorna ao estado 

líquido. 

O poder calorífico inferior representa melhor as condições nas caldeiras industriais, 

sendo, portanto, utilizado para determinar o tipo de combustível necessário. O poder 

calorífico superior, recalculado em base úmida, sem cinzas, usando a umidade total na 

camada, é um dos parâmetros que determinam o grau de carbonificação do carvão. 

A Usina Termoelétrica estabelece valor mínimo de 2.600kcal\kg para o carvão 

utilizado. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS 

 

O banco de dados fornecido pela Companhia Riograndense de Mineração (CRM) é 

composto por 38 furos de sondagens com informações de qualidade sobre teores de cinza, 

teores de material volátil, teores de enxofre e poder calorífico superior. Os furos estão 

localizados entre as Malhas IV e VII, assim denominadas pela empresa, e foram realizados no 

ano de 2008. Embora a exploração na área tenha iniciado em 1961, apenas a partir do ano de 

2008 foram realizadas sondagens de geoqualidade com informações sobre os parâmetros de 

qualidade do carvão.  

O número de informações sobre as variáveis de interesse não correspondem ao número 

total de furos, uma vez que em determinados locais algumas variáveis não apresentem dados. 

A Tabela 1 representa a relação entre as variáveis e o número de informações disponíveis 

sobre os parâmetros de qualidade, enquanto a Figura 6 apresenta um mapa de localização das 

amostras disponíveis. 

 

Tabela 1 – Informações disponibilizadas sobre as variáveis qualitativas em cada camada. 
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Figura 6 - Mapa de localização das amostras nas Malhas IV e VII, Mina de Candiota, RS. 

 

 

3.1. Estatística univariada 

  

A análise exploratória dos dados foi iniciada com a verificação da dispersão de cada 

uma das variáveis, individualmente, dentro dos limites de cada camada. Estas camadas 

atendem a uma subdivisão, realizada pela empresa, em Banco Inferior, Banco Louco e Banco 

Superior. As Figuras de 7 a 9 apresentam os gráficos de distribuição de frequência dos 

parâmetros de qualidade para as variáveis em cada uma destas camadas, enquanto a Tabela 2 

sumariza os principais parâmetros estatísticos relacionados com as variáveis de interesse.  

A quantidade de dados sobre a qualidade do carvão não é a mesma para todas as 

variáveis no banco de dados fornecido pela empresa. A partir da análise exploratória destes 

dados, pode-se constatar que a variabilidade se e apresenta constante ao longo das camadas. 

Desta classificação, excetuam-se os teores de enxofre, que apresentam um grande aumento na 

camada Banco Louco quando comparado com as outras camadas. Desta forma, os dados 

estatísticos dos parâmetros de qualidade do carvão não apresentam discrepâncias de valores 

nas camadas em estudo quando comparados entre si. 
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Figura 7 - Gráficos de distribuição de frequência dos parâmetros de qualidade na camada Banco 

Inferior.  

 

 

Figura 8 - Gráficos de distribuição de frequência dos parâmetros de qualidade na camada 

Banco Louco.  
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Figura 9 - Gráficos de distribuição de frequência dos parâmetros de qualidade na camada Banco 

Superior. 

  

 

Tabela 2 - Principais parâmetros estatísticos das variáveis de interesse em cada camada da Mina de 

Candiota. 
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Em termos energéticos, a camada Banco Louco, embora menos espessa que as demais, 

apresenta qualidade superior às camadas Banco Inferior e Banco Superior. Embora apresente 

teores de enxofre mais elevados possui menor percentual de cinzas e um melhor poder 

calorífico superior, enquanto as outras camadas em estudo apresentam, em média, teores mais 

altos de cinzas, enxofre e de material volátil. Em média, estas variáveis atendem aos padrões 

de qualidade exigidos pela CGTEE para abastecer a Usina Termoelétrica Presidente Médici. 

As Figuras de 7 a 17 apresentam os mapas de localização destes parâmetros. 

 
Figura 10 - Mapa de localização das amostras com teor de cinzas na camada Banco Inferior. 

 

Figura 11 - Mapa de localização das amostras com poder calorífico superior na camada Banco Inferior. 

 

 

Figura 12 - Mapa de localização das amostras com teor de material volátil na camada Banco Inferior. 
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Figura 13 - Mapa de distribuição das amostras com teor de cinzas na camada Banco Louco. 
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Figura 14 - Mapa de localização das amostras com poder calorífico superior na camada Banco Louco. 

 

 

Figura 15 - Mapa de localização das amostras com teor de material volátil na camada Banco Louco. 

 

 



 37 

Figura 16 - Mapa de localização das amostras com teor de enxofre na camada Banco Louco. 

 

 

Figura 17 - Mapa de localização das amostras com teor de cinzas na camada Banco Inferior. 
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Figura 18 - Mapa de localização das amostras com poder calorífico superior na camada Banco Superior. 

 

 

Figura 19 - Mapa de localização das amostras com teor de material volátil na camada Banco Superior. 
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Figura 20 - Mapa de localização das amostras com teor de enxofre na camada Banco Superior. 

 

 

Com o apreciação visual dos mapas de localização das amostras, é possível identificar 

os teores de cada uma das variáveis em cada ponto da área em estudo. A aplicação da 

estatística univariada nos parâmetros de qualidade tem por objetivo identificar a maneira 

como cada uma das variáveis se distribui no espaço e sumarizar estes parâmetros, como já 

salientado. Com base nestas informações, busca-se identificar interpretar a existência da 

dependência entre as variáveis de interesse utilizando-se a estatística bivariada.  

 

3.2. Estatística bivariada 

 

As variáveis em estudo apresentam uma forte dependência Com o intuito de verificar a 

existência do grau de correlação entre as variáveis e identificar a possibilidade de calcular 

dados não amostrados por regressão linear, a Tabela 3 apresenta a matriz de correlação entre 

as variáveis analisadas, enquanto os gráficos de dispersão entre as mesmas são apresentados 

nas Figuras de 21 a 23. 

Com base nos resultados obtidos, pode-se identificar e analisar a dependência entre as 

variáveis. A quantidade de teor de cinzas presente no carvão é responsável pela diminuição da 

sua qualidade e, consequentemente, da sua qualidade de combustão, neste caso, o poder 

calorífico superior. Desta forma, o teor de cinzas e o poder calorífico apresentaram a maior 

correlação entre as variáveis, embora negativa, nas três camadas em estudo. Identificou-se, 
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ainda, uma correlação considerável entre o material volátil e o poder calorífico na camada 

Banco Inferior, porém não se apresenta constante nas outras camadas.  

 

Tabela 3 - Matriz de correlação entre as variáveis qualitativas nas camadas Banco Inferior, Banco 

Louco e Banco Superior. 

 

 

Definidos estes parâmetros e identificada a forte correlação entre o teor de cinzas e 

poder calorífico superior, optou-se por realizar o cálculo dos dados não amostrados por 

regressão linear, a fim de tornar os modelos de distribuição dos parâmetros qualitativos com 

maior representatividade. A partir do acréscimo destes dados, será possível consolidar o 

banco de dados e gerar novos mapas de localização destas amostras e assim, elaborar os 

modelos de distribuição das variáveis. 
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Figura 21 - Gráficos de dispersão entre os parâmetros de qualidade do carvão da camada Banco Inferior. 

 

 



 42 

Figura 22 - Gráficos de dispersão entre os parâmetros de qualidade do carvão da camada Banco Louco. 
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Figura 23 - Gráficos de dispersão entre os parâmetros de qualidade do carvão da camada Banco 

Superior. 

 

 

 

3.2.1. Regressão Linear 

 

A Regressão Linear é o método mais simples de executar esse tipo de previsão, uma 

vez que se assume a dependência de uma variável em função de outra descrita pela equação 

da reta do tipo (ISAAKS & SRIVASTAVA, 1976): 

baxy   

 

O ângulo de inclinação, a, e a constante, b, são dados por: 
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x

y
a




  

mxamyb .  

 

Definido o método pelo qual deverá se calcular os dados não amostrados, uma 

equação atendendo a estes parâmetros é definida com base na correlação existente entre o 

teor de cinzas e o poder calorífico em cada uma das camadas, Banco Inferior, Banco 

Louco e Banco superior. 

 

3.2.1.1. Banco Inferior 

 

O poder calorífico não amostrado em cada furo de sondagem é calculado em função 

dos teores de cinzas presentes nos mesmos. Este cálculo foi realizado no furo de sondagem 

identificado pela CRM como SGQ – 17, com base no teor de cinzas presente, na correlação 

existente e o desvio padrão destas variáveis. Embora outro furo também não possuísse 

informações sobre poder calorífico superior, a estimativa por regressão não pode ser efetuada 

visto que também não havia informações quanto ao teor de cinza. 

Desta forma, foi definida a equação de regressão linear utilizada para calcular o poder 

calorífico no furo de sondagem na camada Banco Inferior: 

 

PCS (BI) = - 91,788x + 7956,8 

 

O PCS (BI) refere-se ao poder calorífico superior não amostrado que se deseja 

calcular, enquanto o x equivale ao teor de cinzas presente no mesmo furo de sondagem. 

A partir deste cálculo, obtiveram-se novas estatísticas para o poder calorífico na 

camada banco inferior. A Figura 24 apresenta o gráfico de distribuição de frequência do poder 

calorífico no banco de dados depois da aplicação da regressão linear, enquanto a Tabela 4 

sumariza a relação entre as duas estatísticas. 
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Figura 24 - Gráfico da distribuição de frequência dos valores de poder calorífico superior na camada 

Banco Inferior, após a aplicação da regressão linear. 

 

 

 

Tabela 4 - Relação entre os parâmetros estatísticos de poder calorífico superior (PCS) real e com o 

acréscimo do valor calculado, na camada Banco Inferior. 

 

 

Com o acréscimo do valor do poder calorífico superior, depois de calculado por 

regressão linear, pode-se observar um aumento no coeficiente de variação, dada ao fato de 

que o valor calculado tem o valor máximo no banco dados. O mapa de localização também é 

alterado, conforme mostra a Figura 25. 
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Figura 25 - Mapa de localização das amostras com valores de poder calorífico, ilustrando o valor 

calculado do furo SGQ – 17.  

 

 

3.2.1.2. Banco Louco 

 

O total de dados não amostrados nesta camada chega a 07, porém, apenas o furo de 

sondagem SGQ – 17 pode ser calculado por regressão linear, pois os demais furos não 

continham informações tanto de teor de cinzas quanto de poder calorífico. Com base nas 

informações presentes no furo, definiu-se a equação para o cálculo do poder calorífico na 

camada Banco Louco: 

PCS (BL) = - 86,017x + 7648,3 

 

Onde o PCS (BL) refere-se ao poder calorífico não amostrado que se deseja calcular, 

enquanto o x equivale ao teor de cinzas presente no mesmo furo de sondagem. 

A Figura 26 apresenta a o gráfico de distribuição de frequência do poder calorífico 

superior no banco de dados original e depois da aplicação da regressão linear, enquanto a 

Tabela 5 sumariza a relação entre as duas estatísticas.  
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Figura 26 - Gráfico da distribuição de frequência dos valores de poder calorífico superior na camada 

Banco Louco, após a aplicação da regressão linear. 

 

 

Figura 27 - Relação entre os parâmetros estatísticos de poder calorífico superior (PCS) real e com o 

acréscimo do valor calculado, na camada Banco Louco. 

  

 

Com o acréscimo do valor do poder calorífico calculado neste furo de sondagem, o 

mapa de localização e distribuição desta variável na camada Banco Louco é alterado, 

conforme mostra a Figura 28. 
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Figura 28 - Mapa de localização das amostras com valores de poder calorífico, ilustrando o valor 

calculado do furo SGQ – 17, camada Banco Louco. 

 

  

3.2.1.3. Banco Superior 

 

Na camada Banco Superior, são 07 o total de dados não amostrados. Diferentemente 

das outras camadas, foi possível calcular 06 destes dados nos furos de sondagem. São eles: 

SGQ – 11, SGQ – 13, SGQ – 15, SGQ – 17, SGQ – 18 e SGQ – 29. Apenas um dos furos de 

sondagem não apresentava de informações sobre o teor de cinzas. 

Assim, a equação de regressão linear para calcular o poder calorífico na camada Banco 

Superior foi definida: 

PCS (BS) = -83,867x + 7544,3 

 

Onde o PCS (BS) refere-se ao valor de poder calorífico não amostrado e que se deseja 

calcular, enquanto o x equivale ao teor de cinzas presente no mesmo furo de sondagem. 

A Figura 29 apresenta o gráfico de distribuição de frequência do poder calorífico no 

banco de dados original e depois da aplicação da regressão linear, enquanto a Tabela 6 

sumariza a relação entre as duas estatísticas. 
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Figura 29 - Gráfico da distribuição de frequência dos valores de poder calorífico superior na camada 

Banco Superior, após a aplicação da regressão linear. 

 

 

Figura 30 - Relação entre os parâmetros estatísticos de poder calorífico superior real e com o acréscimo 

do valor calculado, na camada Banco Superior. 

 

 

A partir do cálculo do valor do poder calorífico neste furo de sondagem, pode-se 

acrescentar este valor ao mapa de localização e distribuição desta variável na camada Banco 

Superior, conforme apresentado na Figura 31. 
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Figura 31 - Mapa de localização das amostras com valores de poder calorífico, ilustrando os furos de 

sondagem onde foram calculados, na camada Banco Superior. 

 

 

Depois de realizados os cálculos dos valores de poder calorífico não amostrado, pode-

se, então, consolidar o banco de dados para dar seguimento na elaboração dos mapas de 

distribuição das variáveis em estudo. Para tanto, é necessário definir um interpolador ideal 

para realizar a estimativa com um bom grau de confiança. 

 

3.3. Elaboração dos modelos de distribuição dos parâmetros de qualidade 

 

O planejamento das operações de lavra é definido com base nas informações sobre a 

geologia da jazida e na distribuição dos contaminantes e dos teores de minerais de interesse 

no minério. Torna-se, então necessário elaborar um modelo de blocos para cada variável 

presente na jazida para definir as rotas das operações de lavra e da planta de beneficiamento. 

Neste sentido, a técnica de validação cruzada permite, através da comparação entre 

valores reais e estimados das informações disponíveis, escolher o melhor procedimento de 

estimativa, definindo o método de interpolação que melhor se ajustou aos dados. 
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3.3.1.Validação cruzada 

 

Os interpoladores Mínima Curvatura, Inverso da Potência ao Quadrado, Shepard e 

Triangulação foram testados pela técnica de validação cruzada. Os resultados não foram 

satisfatórios pelos métodos de Inverso da Potência ao Quadrado, Shepard e Triangulação, pois 

a média de resíduos gerados obteve valores altos, portanto, a utilização destes interpoladores 

tornaria o resultado da estimativa tendencioso, conforme mostra a Tabela 5 

A técnica de validação cruzada é um método de estimativa nos locais de amostras 

existentes. O valor de amostra para uma localização particular é temporariamente descartada, 

deste modo, o valor no mesmo local é então estimado utilizando as amostras restantes. Uma 

vez que a estimativa é calculada, pode-se realizar a comparação do valor real da amostra com 

o estimado. (ISAAKS & SRIVASTAVA). É uma importante ferramenta na escolha do 

método utilizado para a estimativa. 

 

Tabela 5 - Relação entre o erro médio provocado na estimativa e os métodos de interpolação. 

 

3.3.1. Modelos de distribuição dos parâmetros de qualidade 

 

Os modelos de distribuição dos teores de cinzas, material volátil, enxofre e poder 

calorífico nas camadas Banco Inferior, Banco Louco e Banco Superior foram elaborados com 

base no banco de dados sobre os furos de sondagem das Malhas IV e VII. 

Os furos de sondagem deste banco de dados possuem, em média, 500 metros de 

distância entre si e apenas 38 pontos. Com base na distância entre os furos, definiu-se o 

tamanho de bloco utilizado para a estimativa, de 250 metros, para evitar a suavização na 

estimativa e um resultado tendencioso.  
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A área em estudo foi limitada com base na meia distância entre as amostras, ou seja, 

150 metros, para evitar a extrapolação excessiva dos pontos. As Figuras de 32 a 43 

apresentam os mapas de distribuição dos parâmetros de qualidade da Mina de Candiota, RS. 

. 

Figura 32 - Mapa de isovalores dos teores de cinzas na camada Banco Inferior. 

 

Figura 33 - Mapa de isovalores dos valores de poder calorífico superior na camada Banco Inferior. 

 

 

Pode-se observar a concentração do alto teor de cinzas na camada Banco Inferior em 

determinados locais da área, porém, não ultrapassando os 55%. Além disso, é possível 
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concluir que a maior parte da área corresponde ao limite de teor de cinzas exigido pela Usina 

Termoelétrica. A concentração de altos teores de cinzas deve ser considerada na definição da 

rota de operações de lavra, para garantir que a planta de beneficiamento esteja preparada para 

receber a quantidade de contaminantes. 

As áreas onde o poder calorífico superior se apresenta em maiores concentrações são 

localizadas onde há menor concentração de menor teor de cinzas, reforçando a ideia de 

dependência entre essas variáveis. É possível identificar, ainda, que poucas são as áreas com 

concentração de poder calorífico superior alto, o que justifica a qualidade do carvão. O carvão 

existente na camada Banco Inferior atinge na maior parte da área ao exigido pela Usina 

Termoelétrica CE3330, onde é usado para abastecer as caldeiras. 

 

Figura 34 - Mapa de isovalores do teor de material volátil na camada Banco Inferior. 

 

  

As altas concentrações de material volátil estão localizadas em áreas relativamente 

pequenas se comparado com a distribuição do teor de cinza. Não afeta tanto a qualidade do 

carvão como as atividades na planta de beneficiamento.  

O teor de enxofre se apresenta concentrado com altos teores em determinados locais 

da área onde o teor de cinzas e poder calorífico superior se distribuem em médios teores. 

Devem-se evitar estas áreas de grande concentração ou buscar alternativas para que o minério 

recebido na planta de beneficiamento mantenha teores médios de contaminantes. Com 
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alternativas, pode-se realizar blendagem de minério com altos e baixos teores, resultando num 

teor médio dos contaminantes assim como o de poder calorífico. 

 

Figura 35 - Mapa de isovalores do teor de enxofre na camada Banco Inferior. 

 

 

 

Figura 36 - Mapa de isovalores do teor de cinzas na camada Banco Louco. 
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Figura 37 - Mapa de isovalores do poder calorífico superior na camada Banco Louco. 

 

   

 

Figura 38 - Mapa de isovalores do teor de material volátil na camada Banco 

Louco.  
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Figura 39 - Mapa de isovalores do teor de enxofre na camada Banco Louco. 

 

 

Conforme já salientado, a camada Banco Louco, embora menos espessa que as 

demais, apresenta um carvão melhor de qualidade em termos energéticos. Porém, da mesma 

forma como possui uma maior concentração de poder calorífico e menor teor de cinzas na sua 

composição, contém a maior concentração de enxofre das três camadas. 

O carvão da camada Banco Superior possui as concentrações de teor de cinzas e poder 

calorífico superior localizadas nas mesmas áreas em que as demais camadas, porém menores 

em termos de valores. 

O teor de cinzas nesta camada não ultrapassa 58% enquanto o pode calorífico, 3.600 

kcal\kg, com a mesma distribuição das outras camadas. Os teores de material volátil nesta 

camada apresenta concentração em maiores áreas que nas outras camadas enquanto os teores 

de enxofre não ultrapassam 4%.  

 

 

 

 

 



 57 

Figura 40 - Mapa de isovalores do teor de cinzas na camada Banco Superior. 

 

 

Figura 41 - Mapa de isovalores do poder calorífico superior na camada Banco Superior. 
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Figura 42 - Mapa de isovalores do teor de material volátil na camada Banco Superior. 

 

 

Figura 43 - Mapa de isovalores do teor deenxofre na camada Banco Superior. 
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Após a análise dos mapas gerados, pode-se perceber que as variáveis possuem 

comportamentos similares ao longo das três camadas. Esse comportamento dá-se ao fato de 

que o minério em estudo tem sua formação geológica associada a depósitos sedimentares, o 

que torna sua distribuição de teores e concentrações mais previsível. As variáveis como os 

teores de cinzas, enxofre e material volátil não possuem grandes oscilações e o poder 

calorífico, mesmo que com concentrações altas em algumas áreas, principalmente, na camada 

Banco Louco. 

Os modelos de distribuição de qualidade da Mina de Candiota realizados neste estudo 

possibilitaram a compreensão do comportamento destas variáveis ao longo da jazida e embora 

elaborados com base num número pequeno de informações, quando da comparação da área 

em estudo e a extensão do jazimento, apresentou informações relevantes para o planejamento 

das atividades da mina. 

As informações apresentadas nestes modelos de distribuição podem ser utilizadas para 

garantir a produção de um minério de qualidade e de melhorias nas rotas de operação de lavra. 

Com base nestes resultados, pode-se realizar o controle de produção e da qualidade entre o 

minério lavrado na mina e o recebido e transformado pela planta de beneficiamento. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Este trabalho teve por objetivo identificar as áreas com concentrações dos parâmetros 

que definem a qualidade do carvão da Mina de Candiota, Candiota, RS. Com base para tal, foi 

utilizado um banco de dados fornecido pela Companhia Riograndense de Mineração, com 

informações referentes a sondagens de geoqualidade realizadas nas Malhas IV e VII com 

informações químicas sobre o carvão A elaboração dos modelos de distribuição destes 

parâmetros e a identificação destas áreas de concentração são necessárias para realizar o 

planejamento mineiro com segurança, objetivando um melhor aproveitamento da jazida e 

garantindo um minério de qualidade.  

Como já salientado, o planejamento mineiro quando executado de maneira eficaz e de 

acordo com a geologia da jazida, garante rotas de operação de lavra mais eficientes e o 

planejamento da usina de beneficiamento, que deve estar preparada para receber o carvão com 

parâmetros de qualidade definidos. 

Além de identificar estas concentrações, o presente estudo também teve por objetivo 

avaliar os impactos causados na rota de operações de lavra. Considerando o método de lavra 

utilizado, stripping mining, deve-se produzir pilhas de minério para que seja possível a 

blendagem do carvão com o intuito de garantir a qualidade média do minério recebido pela 

planta de beneficiamento uma vez que o desvio destas áreas com concentrações implica 

dificuldades pelo método de lavra. Além disso, manter mais de uma frente de lavra em 

produção. 

Com base nos resultados do modelo de distribuição de cada variável, é possível 

realizar as práticas de reconciliação entre o minério ROM e a planta de beneficiamento do 

minério lavrado na Mina de Candiota. 

Como recomendação para trabalhos futuros, pode-se propor o estudo mais 

aprofundado destas áreas com concentrações, principalmente no que se refere aos teores de 

enxofre, um dos principais poluentes na combustão do carvão. Além disso, recomenda-se que 

os modelos de distribuição dos parâmetros de qualidade do carvão produzido pela Companhia 

Riograndense de Mineração sejam realizados a partir de um interpolador mais robusto, como 

a Krigagem e tamanho de blocos menores que os utilizados. 
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