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Tais exemplos podem servir de comparação quanto ao
aproveitamento das fontes internas de energia entre os
diferentes países e graus distintos de evolução econômica e o
Brasil, principalmente quanto a suas reservas de carvão
mineral.

Os dados do “World Energy Council” quanto à energia
consumida, permitem-nos deduzir que, no ano de 2000:

– Os Estados Unidos da América consumiram 564 Mtep,
ou seja, 46 vezes mais que o Brasil (12,2 Mtep), ou
seja, 2,3 tep per capita.

– A Argentina consumiu 6% da energia consumida pelo
Brasil, o equivalente a cerca 1,5 tep por habitante,
enquanto o índice per capita brasileiro é de 0,77 tep/
habitante.

– A Austrália, que conta com o equivalente a 10% da
população brasileira, consumiu 46,7 Mtep, equivalente
a 382% da energia consumida no Brasil.

– A África do Sul, consumiu 81,9 Mtep, equivalente a 671%
da energia brasileira.

– A Alemanha, com o equivalente a metade da população
brasileira, consumiu 82,7 Mtep, equivalente a 6,77 vezes
mais que a energia consumida no nosso país, no mesmo
período.

Tais comparativos mostram a necessidade que o Brasil
tem de realizar um planejamento energético mais diversificado,
contemplando as várias fontes de energia, buscando um
equilíbrio na maior utilização de carvão nacional e gás natural,
tendo-se em vista a vastidão do território brasileiro, a
população superior aos 170 milhões de habitantes, cujo
crescimento à razão de 2 a 3% ao ano torna a demanda por
energia cada vez maior, assim como a ameaça de colapso
diante da dependência climática que tem afetado as
hidroelétricas nos últimos anos.

Participação dos Combustíveis na
Matriz Energética do Brasil

Os dados a seguir (Tab. XI.5 e XI.6), originados do BEN e
Secretaria Nacional de Energia do Ministério de Minas e
Energia – SNE/MME, fornecem um panorama da participação
de cada fonte na matriz energética brasileira.

 O Balanço Energético Nacional (SNE/MME) mostra que a
participação do petróleo na produção de energia brasileira
não-renovável era 64% em 1983 e tem permanecido
estabilizada em 80% entre 1990 e 1998. O carvão mineral,
por sua vez, vem diminuindo de importância: em 1983
alcançava 8,9% na energia primária não-renovável; em 1990
caiu a 4% e a 3% em 1998. Já a participação da energia
hidráulica na matriz energética vem crescendo: 48% da energia
renovável em 1983, 55% em 1990 e 63% em 1998. Neste
mesmo grupo, a lenha diminuiu de importância: 33% em 1983,
26% em 1990 e 15% em 1998.

Uso Industrial do Carvão Nacional

O carvão nacional tem indicação de uso nos seguintes setores:
• Na termoeletricidade, com a instalação de usinas

térmicas à boca da mina, evitando-se o transporte de
rejeitos. A formação de pólos energéticos na própria
região carbonífera é a utilização mais indicada como
ocorre na região de Candiota (RS) – Usina Termoelétrica
Presidente Médici da CGTEE (446 MW) ou na região de
Figueira (PR) – usina térmica de Figueira da Copel
(20 MW). A concretização de pequenas centrais térmicas,
entre 5 MW e 100 MW, junto às minas, poderá diminuir
a vulnerabilidade do sistema elétrico;

• Na geração de calor e vapor utilizados pelas indústrias
de cimento, de cerâmicas, de papel e celulose, de
alimentos e de fumo;

• Na siderurgia – a lavra do carvão metalúrgico de Chico
Lomã–Santa Terezinha (RS), permitirá, no futuro, produzir
frações de carvão-coque para o alto forno das indústrias
nacionais com rendimentos superiores aos do carvão
catarinense, desde que as frações energéticas tenham
aproveitamento regional; e

• Na carboquímica – a gaseificação do carvão nacional é
tecnicamente exeqüível e foi comprovado que pode-se
obter gás de médio a alto poder calorífico. O carvão
gaúcho é facilmente gaseificável em experimentos em
escala de laboratório e semi-industrial (UFRGS) ou na
escala industrial (projetos CIGÁS, CIVOGÁS da CIENTEC e
na Cerâmica Eliane em Cocal, SC).

O gás de carvão permite reduzir o consumo de derivados
de petróleo, tanto no consumo doméstico como no industrial.
A carboquímica pode produzir gás de síntese para a produção
de amônia, fertilizantes, combustíveis líquidos, produtos
químicos e farmacêuticos ou gás redutor para aplicação na
redução direta do minério de ferro. Exemplo marcante da
carboquímica aplicada a carvões gondwânicos é o programa
SASOL da África do Sul. Neste país também existe tecnologia
siderúrgica que utiliza carvão de baixo “ranking” na redução
do minério de ferro, como já foi utilizado pela Aços Finos
Piratini na produção de aços especiais (tecnologia Lurgi) com
a utilização do carvão da mina do Leão (CRM), nos anos setenta.

Os avanços tecnológicos ocorridos na indústria do carvão
contribuem com o desenvolvimento de novos materiais tais
como: grafita sintética de alta densidade, antracitas para
eletrodos de grafita, fibras de carbono e ânodos de carvão
para baterias de íon-lítio (automóveis elétricos). A utilização
de novos materiais à base do carvão, grafitas poligranulares
e fibras de carbono, bem como sua utilização na indústria
aeroespacial, motonáutica, de automóveis e motocicletas, será
uma realidade no século XXI.

Pode-se destacar o INCAR – Instituto Nacional del Carbón,
de Oviedo, Espanha, que utiliza tecnologia de ponta na
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Fontes
Ano (em Mtep)

1983 1985 1990 1993 1998

Energia primária não-renovável 25,794 37,236 39,908 41,460 62,080

Petróleo 16,595 27,493 31,906 32,551 49,571

Gás natural   3,885  5,292  6,077  7,120 10,443

Carvão vapor   2,308  2,572 1,564  1,752 2,030

Carvão metalúrgico   0,737  0,887 0,314  0,037 0,013

Urânio (U3O8)  2,269 0,992 0,047 0 0,023

Energia primária renovável    90,018  104,382  108,166  114,471 134,032

Energia hidráulica    43,928    51,729 59,945    68,169 84,498

Lenha    29,855    32,513 28,180    24,493 21,233

Produtos da cana-de-açúcar    15,056    18,576 17,937    18,859 24,966

Outras fontes prim. renováveis 1,179      1,564  2,104      2,950 3,385

Total  115,812  141,618  148,074  155,931 196,162

Tabela XI.5  Participação dos Combustíveis na Matriz Energética –
Produção de Energia Primária (DNPM, 1999)

Table XI.5  Share of Fuels in the Energy Matrix – Production of Primary Energy (DNPM, 1999)

Fonte: BEM 99, SNE-MME

Energia primária não-renovável 22,3 26,3 27,0 26,6 31,6

Petróleo 14,3 19,4 21,5 20,9 25,3

Gás natural  3,4  3,7  4,1  4,6  5,3

Carvão vapor 2,0 1,8 1,1 1,1 1,0

Carvão metalúrgico 0,6 0,6 0,2 0,0 0,0

Urânio (U3O8) 2,0 0,7 0,0 0,0 0,0

Energia primária renovável 77,7 73,7 73,0 73,4 68,4

Energia hidráulica 37,9 36,5 40,5 43,7 43,1

Lenha 25,8 23,0 19,0 15,7 10,8

Produtos da cana-de-açúcar 13,0 13,1 12,1 12,1 12,7

Outras fontes prim. renováveis 1,0 1,1 1,4 1,9 1,7

Total   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fontes
Ano (em %)

1983 1985 1990 1993 1998

Fonte: BEM 99, SNE-MME

Tabela XI.6  Produção de Energia Primária (DNPM, 1999)
Table XI.6  Production of Primary Energy (DNPM, 1999)

identificação e estudo da combustão dos carvões e na produção
de novos materiais. Este Instituto tem convênio com a UFRGS
e desde 2001 está realizando testes com o carvão da mina de
Recreio da COPELMI. Técnicos do Instituto de Geociências e
Escola de Engenharia têm acompanhado as pesquisas
tecnológicas com o carvão gaúcho.

No futuro próximo, o carvão de Chico–Lomã poderá também
ser estudado visando a produtos de alta tecnologia. Para tanto
é necessário investimento em tecnologia e desenvolvimento
de novos materiais à base do carvão mineral. Na Tab. XI.7
são comparados os carvões coqueificáveis de Morungava, Chico
Lomã, Santa Terezinha e Barro Branco (SC).

Como se vê, os rendimentos do carvão metalúrgico do Rio
Grande do Sul são superiores aos da camada Barro Branco de
Santa Catarina.

Parte das camadas de carvão de Santa Catarina são
coqueificáveis (FSI de 1, 2, 3, 4) e já produziram fração
metalúrgica para a siderurgia nacional; hoje as carboníferas
catarinenses só produzem carvão fração energética (CE-4.500
kcal/kg) e pouco carvão industrial. As minas sul-riograndenses
apenas produzem carvão energético (CE-3.100, CE-3.300, CE-
3.700, CE-4.200, CE-4.500 e CE-5.200 Kcal/kg) de suas jazidas
de Candiota, Capané, Leão I e Recreio.
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Termoeletricidade a Carvão

A produção carbonífera brasileira tinha, desde o final do século
passado, dois destinos principais: o das caldeiras dos navios
e o das caldeiras das locomotivas a vapor. Ambos os mercados
foram perdidos para os derivados do petróleo: o do transporte
marítimo no período entre as guerras mundiais e o do
transporte ferroviário na década de 1950.

Esses mercados foram substituídos pela geração de energia
termoelétrica, sempre em instalações próximas ou junto às
minas. Além de pequenas unidades locais, as usinas de porte
industrial, ainda na primeira metade do século XX, foram a
Usina do Gasômetro, em Porto Alegre (RS) e a antiga usina de
Capivari (SC). Ambas, pela tecnologia obsoleta e devido ao
reduzido porte, já foram desativadas. As usinas atualmente
em operação possuem capacidade nominal de geração de
1.387 MW, cerca de 2% do parque gerador elétrico brasileiro,
sendo que os maiores conjuntos de unidades estão em Capivari–
SC com 832 MW e em Candiota–RS com 446 MW.

Duas novas unidades de 350 MW cada devem entrar em
operação até o ano 2005: uma em Eldorado do Sul–RS (Jacuí
I) e outra em Candiota–RS (Candiota III/C). Também está
prevista a construção da Usitesc (400 MW) em Criciúma–SC, a
termoelétrica Copel II (127 MW em leito fluidizado) em
Figueira–PR e a Térmica de Seival (500 MW) da Copelmi em
Candiota–RS. No total, estão previstas construções de 5 usinas
térmicas a carvão, somando 1.727 MW, para entrarem em
operação até o ano 2010. As usinas térmicas a carvão no
Brasil estão indicadas na Tab. XI.8.

Utilização do Carvão Brasileiro

Nos últimos anos, o setor termoelétrico tem consumido cerca
de 2/3 da produção nacional (3,499 Mt ou 67,8% em 1995),
até chegar aos dias de hoje consumindo 95% do carvão
vendável brasileiro (cerca de 5,6 Mt/ano em 1999). O segundo
consumidor em importância era a indústria cimenteira em
que, nos fornos de clinquer, o carvão é misturado ao calcário

e demais insumos. Sua queima, além de fornecer calor ao
processo, apresenta a vantagem especial de que suas cinzas
pulverizadas se incorporam ao produto industrializado como
pozolana, propiciando ganhos adicionais aos fabricantes.
Os últimos dados disponíveis (DNPM, 2000) mostram que a
indústria de cimento praticamente não consome mais o carvão
energético nacional (9 mil toneladas em 1999), mas consome
as cinzas geradas pelas termoelétricas.

Consumidores importantes do carvão mineral são a
indústria petroquímica (339 mil t ou 6,5% em 1995 e 353 mil t
ou 6,2%, em 1999) e a de papel e celulose (272 mil t ou 5,2%
em 1995, e 219 mil toneladas ou 3,9% em 1999). No RS, o
Pólo Petroquímico de Triunfo e as indústrias da Riocel e no PR
a Klabin usam carvão para gerar energia elétrica e vapor
industrial. No RS, o carvão está perdendo mercado para o gás
natural na conversão industrial.

A indústria de alimentos consumiu, nas operações de
secagem de grãos, 193 mil toneladas de carvão ou 4,7% do
total de 1995, e apenas 50 mil toneladas ou 0,9% do total
vendido em 1999. As fábricas de ladrilhos e pisos cerâmicos
utilizaram em seus fornos 144 mil toneladas ou 2,8% do total
de 1995, passando a utilizar 62 mil toneladas, ou 1,1% do
carvão vendido em 1999. Outros usos industriais consumiram,
individualmente, menos de 2% e, em conjunto, 3,5% da
produção de 1995. Em 1999, as demais indústrias, exceto
alimentos, cerâmica, cimento, papel-celulose, petroquímica,
consumiram apenas 1,7% do carvão industrial, cerca de 99
mil toneladas.

Outros importantes fatores tecnológicos favoráveis ao apro-
veitamento do carvão brasileiro são representados por soluções
demonstradas em projetos da CIENTEC, tais como: geração
de gás de baixo poder calorífico em leito fluidizado (projetos
Civogás, Cigás) e geração de gás de médio poder calorífico
(processo Winkler, processo Koppers-Totzek e processo Lurgi).

A própria indústria de cerâmica já utilizou a energia da
turfa e do carvão, a partir de gaseificadores e combustores
fabricados em Porto Alegre e Criciúma com tecnologia CIENTEC.
Uma indústria paulista nos anos noventa montou gaseificadores

CAMADA
1.ª HIPÓTESE 2.ª HIPÓTESE

S FSI
CPL CM CE46 CPL CM CE40

Morungava M4 46 22 24 51 16 33 <1,0 2,5

Chico Lomã CL4 32 32 - 42 26 16 0,7 3,0

Santa Terezinha ST4 34 34 - 42 29 13 <1,0 3,0

(77*) (62*)

Barro Branco SC 30 15 15 35 10 25 1,7 4,0

O valor assinalado (*), corresponde ao trecho de melhor qualidade. Fonte: Suffert, T. 1997 in: Gomes, 2002. CPL = Carvão Pré-lavado  CM = carvão
metalúrgico; CE40 = carvão energético, 40% cinzas.

Tabela XI.7  Comparação entre alguns resultados típicos de análise de carvão coqueificável de jazidas do RS e SC (%)
Table XI.7  Comparison between some typical results of cockable coal analysis of RS and SC deposits (%)
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a carvão na República Popular da China a partir de tecnologia
brasileira e, no início de 2001, a empresa brasileira C. Greco
– Térmica e Fluidos desenvolveu tecnologia possibilitando que
a Compañia Colombiana de Clinker (Colklinker) utilize carvão,
além de gás natural, com significativa redução de custos
operacionais (Minérios e Minerales, 2001).

Nos dias de hoje, existem tecnologias do carvão limpo
(Clean Coal Technology – CCT) e gaseificação de carvão em
ciclo combinado (IGCC), com elevados custos de instalação e
operação. Tais tecnologias estudadas e em operação nos
Estados Unidos da América, Espanha e França, têm atraído
também empresas petrolíferas (TEXACO opera plantas nos EUA
e planeja operar na China). Estes programas de utilização do
carvão com tecnologias limpas e alta eficiência viabilizam o
atendimento às necessidades de energia no século XXI, mesmo
em regiões ambientalmente comprometidas.

Afora a tradicional queima pulverizada do carvão, largamente
utilizada no mundo, a baixos custos mas com baixas eficiências
térmicas, outras soluções estão em desenvolvimento:

– Produção de energia por meio da queima do combustível
em leito fluidizado (o material injetado no reator com ar
“flutua” até a combustão) atmosférico, ou sobre pressão

– Produção de energia elétrica por meio do ciclo
combinado – gaseificação do carvão, produção de gás e
vapor na alimentação de turbinas a gás e turbinas a
vapor – onde ocorre maior eficiência térmica.

Tais tecnologias (CCT) maximizam o aproveitamento da
energia do carvão, diminuem as emissões ao meio ambiente,

mas são muito caras, tornando seus empregos em larga escala
inviáveis em países subdesenvolvidos. A produção de energia
elétrica a partir do carvão, utilizando o sistema pulverizado
com os cuidados ambientais e filtros eficientes, como a utilizada
pela Austrália, parece ser a mais indicada para o
aproveitamento das vastas jazidas carboníferas do sul do Brasil.

Estatísticas

Nas Tab. XI.9, XI.10, XI.11 e XI.12 são apresentados os
principais dados estatísticos do Sindicato da Indústria de
Extração de Carvão sobre a produção e venda de carvão.

Custo Comparativo entre
Queimas de Carvão

Na Tab. XI.13 são analisados os custos comparativos da
implantação de térmicas a carvão para combustão pulverizada,
combustão em leito fluidizado (ACBC) atmosférico, sob pressão
(PCD) e em ciclo combinado (IGCC) e suas respectivas
eficiências térmicas (%).

Qualidade do Carvão e dos Subprodutos

Os carvões brasileiros apresentam características físico-
químicas que variam de acordo com sua história genética,
com eventos ocorridos durante a acumulação vegetal na turfeira

NOME PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO POTÊNCIA (MW)

1 Em operação (RS) Presidente Médici CGTEE Candiota 446

São Jerônimo CGTEE São Jerônimo 17

Charqueadas GERASUL Charqueadas 72

sub-total I 535

2 Obras paradas (RS) Candiota III CEEE/CGTEE Candiota 350

Jacuí I GERASUL Eldorado do Sul 350

sub-total II 700

3 Em estudo (RS) Seival COPELMI Candiota 500

total geral RS 1.735

4 Em operação (SC) Jorge Lacerda GERASUL Tubarão 832

5 Em estudo (SC) Usitec - Criciúma 400

total geral SC 1.232

6 Em operação (PR) Térmica Copel COPEL Figueira 20

7 Em estudo (PR) Térmica Copel II COPEL Figueira 127

total geral PR 147

total  BRASIL 3.114

Fonte: SEMC/CEEE, Sniec. In: Gomes 2002.

Tabela XI.8  Usinas Térmicas a Carvão no Brasil
Table XI.8  Coal Thermal Plants in Brazil
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ANO CE-3.100 CE-3.300 CE-3.700 CE-4.200 CE-4.500 CE-4.700 CE-5.400 CE-5.700 CE-6.000

1984 405.963 802.725 388.947 221.584 1.150.158 645.910 2.316.456 9.631 225.050

1985 466.843 1.008.237 461.742 153.889 1.557.277 565.441 1.732.286 1.373 252.773

1986 566.960 910.139 478.588 186.749 1.600.181 700.380 1.305.977 - 252.045

1987 506.205 875.397 591.183 160.306 1.670.796 596.151 1.073.826 - 230.053

1988 543.678 901.901 553.440 74.714 1.558.891 652.065 1.433.977 - 228.532

1989 502.986 1.430.700 332.586 112.648 1.343.667 514.822 949.354 - 162.482

1990 493.200 1.650.642 255.200 39.014 756.026 361.630 645.599 - 117.519

1991 330.803 1.750.047 382.438 73.912 504.513 1.382.341 1.382.341 - 152.426

1992 331.203 1.437.382 453.835 65.467 1.032.709 680.281 680.281 3.025 150.665

1993 314.480 1.261.783 379.835 97.538 1.323.291 582.176 582.176 828 148.814

1994 292.532 1.702.096 373.327 89.439 1.487.268 540.811 540.811 - 153.917

1995 430.013 84.785 1.835.404 49.980 2.010.402 2.071 2.071 - 690.517

1996 505.363 1.425.898 349.549 134.095 1.310.160 690.847 690.847 - 136.739

1997 579.048 1.685.075 346.009 132.255 2.151.886 396.105 396.105 - 121.595

1998 383.733 1.994.541 242.836 93.159 2.282.815 246.265 246.265 - 66.538

1999 474.677 2.178.133 - 113.153 2.135.379 417.205 241.304 - 57.713

2000 638.883 1.996.922 - 133.971 3.171.208 294.053 318.156 - 132.723

2001 472.921 1.681.142 26.030 119.246 2.010.423 255.797 312.468 - 114.237

Tabela XI.10  Evolução da Produção de Carvão Energético por Tipo – 1984-2001 (t)
Table XI.10  Statistics on Energy Coal Production by Type – 1984-2001 (t)

Fonte: Sindicato Nacional da Indústria da Extração de Carvão.

SETOR PARANÁ RIO GRANDE DO SUL TOTAL SANTA CATARINA TOTAL

Cambuí Copelmi C.R.M. Palermo SIECESC* GERAL

Alimentos - 48.339 - - 48.339 2.091 50.430

Cerâmico - 112 - - 112 62.118 62.230

Cimento - 8.796 - 142 8.938 0 8.938

Indústria - - 15.095 - 15.095 373 15.468

Coque - - - - - 30.199 30.199

Elétrico 56.160 398.674 2.164.928 3.519 2.623.281 2.203.368 4.826.649

Agropecuário - 54 - - 54 111 165

Mineração - 3.970 - 49.232 53.202 0 53.202

Papel Celulose - 219.588 - - 219.588 0 219.588

Petroquímico - 353.245 - - 353.245 0 353.245

Siderúrgico - 11.416 - - 11.416 0 11.416

Hig/Limpeza - 2.547 - - - 0 0

Outros 60 142 - - 202 337 539

Total 56.220 1.046.883 2.180.024 52.893 3.333.473 2.298.597 5.632.070

Fonte: Sindicato Nacional da Indústria de Extração de Carvão In: Informativo Anual da Indústria Carbonífera 2000, DNPM Jul. 2000c. * Sindicato da
Indústria de Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina.

Tabela XI.9  Vendas de Carvão por Setor de Consumo – PR,RS, SC – 1999 (t)
Table XI.9  Coal Sales by sector of consumption – PR, RS, SC – 1999 (t)



XI. Recursos Minerais Energéticos: Carvão e Urânio 607

ANO CPL FINOS (PL) CARVÃO CM

ANTRACITOSO

1984 4.195.176 292.645 25.092 1.009.573

1985 4.528.777 312.240 47.525 1.095.428

1986 3.939.061 32.789 33.173 1.007.523

1987 2.718.886 294.780 33.683 695.528

1988 3.511.750 394.442 26.444 634.968

1989 2.521.750 372.287 20.051 680.227

1990 1.160.225 153.469 - 348.457

1991 - 78.532 - -

1992 - 142.821 15.792 -

1993 - 133.766 18.759 -

1994 - 99.968 28.540 -

1995 4.911.864 43.302 - -

1996 - 70.211 - -

1997 - 90.462 - -

1998 - 85.666 - -

Tabela XI.11  Produção de Carvão Não-Energético – 1984-1998 (t)
Table XI.11  Production of non-energy coal – 1984-1998 (t)

Fonte: Sindicato Nacional da Indústria da Extração de Carvão  CPL – carvão pré-lavado.

ANO
CARVÃO ENERGÉTICO SANTA CATARINA

TOTAL GERAL
PR SC RS Soma CM Finos Antrac

1984 225.050 25.092 3.615.287 3.865.429 1.009.573 292.645 25.092 5.192.739

1985 252.773 3.289.563 2.660.943 6.203.279 1.095.428 312.240 47.525 7.658.472

1986 252.045 2.906.158 2.852.051 6.010.254 1.007.523 322.789 33.173 7.373.739

1987 230.053 2.744.622 2.734.979 5.709.654 695.528 294.780 33.683 6.733.645

1988 228.532 2.992.868 4.284.689 7.506.089 834.968 394.442 26.444 8.761.943

1989 162.482 2.993.021 4.237.409 6.692.912 680.227 372.287 20.051 7.765.477

1990 117.519 1.401.625 3.555.712 5.074.856 348.457 153.469 - 5.576.782

1991 152.426 1.886.834 2.792.237 4.831.497 - 78.532 - 4.910.029

1992 150.426 1.712.990 2.619.670 4.483.325 - 142.821 - 4.626.146

1993 148.814 1.859.556 2.439.020 4.447.390 - 133.821 - 4.581.211

1994 153.917 1.976.451 2.872.621 5.002.989 - 99.968 18.759 5.121.716

1995 134.600 1.978.341 2.980.525 5.093.466 - 79.590 - 5.173.056

1996 136.739 1.678.558 2.875.681 4.690.978 - 70.211 - 4.761.189

1997 121.595 2.241.288 3.179.256 5.542.139 - 90.462 - 5.632.601

1998 66.538 2.311.501 3.099.460 5.477.499 - 85.666 - 5.563.165

1999 56.671 2.145.232 3.415.660 5.617.563 - 102.045 - 5.719.608

2000 86.034 3.175.062 3.424.820 6.685.916 - 109.260 - 6.795.176

2001 78.028 2.680.572 2.844.664 5.503.264 - 142.314 - 5.645.578

Fonte: Sindicato Nacional da Indústria da Extração de Carvão.

Tabela XI.12  Quadro Resumo da Produção Vendável por Estado Produtor (1984 – 2001, em toneladas (t))
Table XI.12  Summary table of saleable production by producing State (1984 – 2001, in tons)
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PC ACBF % PCD % IGCC %

50 MW 1791 1898 6 2162 21 2476 38

2 x 50 MW 1645 1743 6 1984 21 2273 38

125 MW 1714 1817 6 2069 21 2370 38

2 x 125 MW 1579 1673 6 1905 21 2182 38

250 MW 1452 1539 6 1752 21 2007 38

2 x 250 MW 1342 1422 6 1619 21 1854 38

350 MW 1300 - 1569 21 - -

2 x 350 MW 1202 - 1451 21 - -

Tabela XI.13  Custo Comparativo entre Queimas de Carvão, combustão pulverizada, leito fluidizado e combustão sob pressão e
ciclo combinado

Table XI.13  Comparative cost of coal burning processes: pulverized combustion, fluidised bed combustion, combustion
under pressure and combined cycle

Fonte: ELETROBRÁS/ELETROSUL/CEEE, 1991.

e durante história diagenética (sob maiores condições de
temperatura e pressão) posterior. Cada jazimento tem suas
peculiaridades e variações relativas, refletindo na
caracterização do carvão in situ, nos produtos beneficiados e
em seus rejeitos. Como discutido anteriormente, o carvão é
constituído por matéria orgânica de origem vegetal e por
matéria mineral (siltes, argilas). A matéria vegetal é
decomposta e carbonificada sob ação de temperatura e pressão
por determinado tempo e em contato com correntes
hidrotermais, dando origem a matéria carbonosa e a matéria
mineral (Bertol, 1994).

Os principais elementos constitutivos considerados na
caracterização são: carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre
e halogênios (determinados na Análise Elementar) e os
minerais que na carbonização do carvão originam as cinzas e
a parte das matérias voláteis. As principais características
dos carvões energéticos brasileiros estão indicadas nas Tabs.
XI.14 e XI.15.

Algumas observações quanto à Tab. XI.14:
1)O CE-6.000 destinado ao consumo da Usina de Figueira

deve atender à granulometria a ser obtida por penei-
ramento no Lavador da Companhia Carbonífera do Cambuí.

2)Em ensaios de afunda-flutua com amostras represen-
tativas de carvões CE-4.500 e CE-5.200, das quais foram
excluídos os finos abaixo de 0,60 mm, a média ponderada
mensal das frações flutuadas em líquido de densidade
1,50 não deve apresentar mais de 25% do peso total
das amostras, computados até um máximo de 10% de
finos. Ultrapassando esse limite, o índice de inchamento
da média ponderada mensal das tais frações deve ser
inferior a 2,0.

3)O CE-4.500 produzido pela Companhia Carbonífera do
Cambuí deve apresentar, no máximo, 14% de enxofre e
8% de umidade.

4)O teor de finos inferior a 1 mm do CE-3.300, destinado
ao consumo da Usina Presidente Médici, não deve exceder
a 12%.

5)A umidade total específica dos teores máximos
permitidos para entrega e recebimento de lotes de
carvão.

6)O CE-5.200 e o CE-4.700 atendem às especificações da
Resolução CNP n.º 03/80, que define as características
do carvão-tipo destinado à indústria cimenteira nacional.

7)O índice de inchamento especificado no quadro acima
se refere à média mensal do carvão fornecido por
empresa produtora.

Carvão Energético e Carvão Metalúrgico

A distinção entre carvão energético e carvão metalúrgico está
ligada diretamente à qualidade da rocha: sua origem (flora),
quantidade de carbono – hidrogênio, matérias voláteis,
maturação da matéria orgânica (querogênio), qualidade dos
macerais, história geológica (velocidade de sedimentação,
circulação dos sedimentos e águas na bacia), calor,
temperatura e carbonificação (Gomes, 2002).

Segundo Mergel (1989), entre as propriedades do carvão
relacionadas à coqueificação estão: o “rank”, as propriedades
reológicas, a composição químico-petrográfica, as
propriedades aglomerantes, a moabilidade e as propriedades
das cinzas. O “rank está relacionado ao amolecimento e
viscosidade, enquanto a composição petrográfica define a
proporção de constituintes reativos/inertes.

A ferramenta principal que identifica o carvão coque
“coking-coal” do carvão energético (vapor ou “steam-coal”)
é a análise do FSI, indicado por valores normativos entre
0 (zero) e 10 (coque). Índices de 2,5; 3,5 até 4,5 são
comuns em camadas de carvão coqueificável brasileiro.
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Em laboratório a amostra de carvão é aquecida seguindo
procedimentos definidos em normas técnicas. O botão poroso
e duro resultante do ensaio é denominado coque e, comparado
com padrões, tem seu FSI determinado. O carvão energético
tem FSI zero. Carvões com altos valores de FSI apresentam
melhores qualidades para o alto forno siderúrgico.

Aliás, a propriedade que tem o carvão de perder seus
voláteis, mantendo uma estrutura carbono-hidrogênio porosa
de formato esquelético, oferece resistência mecânica e é muito
útil na siderurgia. O coque obtido por meio do prévio
aquecimento do carvão é requisito importante no alto forno
das siderúrgicas, pois além de fornecer energia exotérmica, o
coque dá sustentação mecânica e sua porosidade facilita a
percolação dos agentes gaseificantes redutores na formação
dos produtos metalúrgicos.

Características de Qualidade dos Carvões

Segundo Alpern (1967), os carvões gondwânicos apresentam
geralmente a Inertinita como constituinte mais abundante,
quase sempre mais de 50% de massa do carvão. Segue-se a
Vitrinita, em proporções variando de 13 a 38% e a Exinita

ESTADOS UNIDOS CANADÁ POLÔNIA AUSTRÁLIA COLÔMBIA AF. DO SUL CHINA

AV MV BV AV MV BV MV MV BV MV AV AV

UMIDADE (%) 6,50 7,00 6,00 8,50 8,00 6,50 8,50 9,50 8,00 6,00 8,00 8,00

CINZAS (b.s.) (%) 6,80 6,80 5,80 3,50 10,00 7,50 8,00 8,50 9,80 8,00 7,50 8,00

ENXOFRE (b.s.) (%) 0,85 0,90 0,80 1,30 0,40 0,45 0,75 0,60 0,65 0,80 0,80 0,40

MAT. VOLATIL (b.s.) (%) 34 23-29 19-21 36 23 20 29 26 20 24 35 35

FSI 7-9 8 8 7-8 6-8 7-9 7-8 6-9 7-9 7-9 5 7

FLUIDEZ (DDPM) 1500 200-5000 20-200 20000 20-100 10 600-1000 - - 100 20000 35000

Fonte: (DNPM, 2000). AV = alto volátil; MV = médio volátil; BV = baixo volátil.

Tabela XI.15  Especificação Média dos Carvões Metalúrgicos Importados pelo Brasil em 1989
Table XI.15  Average Specification of Metallurgical Coal Imported by Brazil in 1989

CARACTERÍSTICAS CE-6.000 CE-5.900 CE-5.200 CE-4.700 CE-4.500 CE-4.200 CE-3.700 CE-3.300 CE-3.100

Poder Calorífico Superior 5.700 5.900 5.200 4.700 4.500 42.00 3.700 3.150 2.950

b.s.mínimo (Kcal/Kg)

Granulometria (mm) 35*0 50*0 (*) 50*0 (*) 50*0 50*0 50*0 75/95

Umidade Total Máxima (%) 15 20 10 19 10 19 15 17 15

Teor de Cinzas Máximo (%) 25 22 35 35 43 40 47 54 57

Teor de Enxofre Máximo (%) 6,5 1,5 2,5 1,5 3,5 1,5 1,5 1,5 1,0

Índice de Inchamento (F.S.I.) - - <2 - <2 - - - -

Fonte: DNPM 2000c – Informativo anual da indústria carbonífera.

Tabela XI.14  Especificações dos Carvões Energéticos Brasileiros
Table XI.14  Specifications of Brazilian Energy Coal Types

com composição variando de 2 a 13% (Borges, 1977). O carvão
de Charqueadas (Camada I1F) apresenta 58% de Vitrinita, 25%
de Inertinita e 14% de Exinita. A I1F apresenta 47,7% de
matérias voláteis (base seca, isenta de cinzas) e Poder Calorífico
de 6.866 Cal/g e FSI zero.

As características dos carvões energéticos produzidos pela
Companhia Rio-Grandense de Mineração – CRM estão
discriminados nas Tab. XI.16, XI.17 e XI.18.

Para a Jazida de Santa Terezinha, a Tab. XI.19 sintetiza os
resultados de análises da camada ST4, a partir de testemunhos
de sonda dos projetos da CPRM (Paula et al. 1989).

Aproveitamento de Resíduos da
Mineração do Carvão

Segundo Gomes (2002), os resíduos da mineração podem ser
facilmente absorvidos na construção civil. Por se constituir
basicamente de argilas, siltes, arenitos e argilas, as cinzas
podem ter aplicações na indústria cerâmica como ocorreu na
Inglaterra, com o aproveitamento das “ball-clays” na indústria
de porcelanas (“China”) e cerâmicas vermelhas junto às minas
de carvão inglesas nos séculos XIX e XX.
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MINA CANDIOTA

CARVÃO R.O.M CE 3.300 CE 3.700 CE 4.200 CE 4.700

ANÁLISE IMEDIATA

Umidade Total % 16,00
Umidade Higroscópica % 11,40 11,50 13,50 15,40 8,40
Umidade de Retenção % 17,10
Cinzas, b.s. % 52,90 53,00 46,00 37,90 36,30
Matérias Voláteis, b.s. % 21,00 22,72 23,60 27,10 27,70
Carbono Fixo, b.s. % 26,10 24,00 30,40 35,00 24,50

ANÁLISE ELEMENTAR

Carbono, b.s. % 34,50 36,70 52,36
Hidrogênio, b.s. % 1,90 2,50 2,70 2,99
Nitrogênio, b.s. % 0,50 0,60 0,91
Enxofre Total, b.s. % 1,95 1,30 0,96 0,90
Enxofre Pirítico, b.s. % 1,25 0,22 0,00
Enxofre Sulfático, b.s. % 0,05 0,05 0,00
Enxofre Orgânico, b.s. % 0,65 0,69 0,90
Oxigênio + Halogênio, b.s. % 7,78 11,04

PODER CALORÍFICO

Superior, b.s. Cal/g 3.180,00 3.305,00 3.840,00 4.605,00 4.650,00
Inferior, b.s. Cal/g 3.085,00 3.700,00 4.450,00

DILATOMETRIA

Ponto de Amolecimento graus C
Máxima Contração graus C
Máxima Contração %

FUSIBILIDADE DAS CINZAS

Ponto de Amolecimento graus C 1.300,00 1.310,00 1.320,00
Ponto de Fluidez graus C 1.520,00 1.550,00 1.480,00
Ponto de Liquidez graus C 1.550,00 1.600,00 1.550,00
FSI 0,00 0.00
HGI 100,00

ANÁLISE PETROGRÁFICA

Vitrinita %
Exinita %
Huminita % 62,00
Leptinita % 10,00
Inertinita % 11,00 13,00 7,00
Matéria Mineral % 2,00 2,00 1,00
Poder Refletor % 0,39 0,39

desvio padrão ±,03

COMP. QUÍMICA DAS CINZAS

Ox. de Silício (SIO2) % 65,50 68,80 76,40
Ox. de Alumínio (Al2O3) % 21,50 21,40 15,40
Ox. de Ferro (Fe2O3) % 7,10 3,00 1,89
Ox. de Cálcio (CaO) % 0,80 0,70 2.30
Ox. de Fósforo (P2O5) % <0,10 <0,10
Ox. de Manganês (MnO) % 0,04 0,02
Ox. de Titânio (TIO2) % 0,69 0,76 0,80
Ox. de Magnésio (MgO) % 0,54 0,53 0,76
Ox. de Sódio (Na2O) % <0,50 <0,50 0,20
Ox. de Potássio (K2O) % 1,90 2,00 1,60
Perda ao Fogo (1000 graus C) 2,40 3,40 0,54

LABORATÓRIO CIENTEC CEEE CIENTEC CIENTEC CIENTEC

Fonte: CRM, in: Gomes, 2002.

Tabela XI.16  Características dos Carvões Produzidos pela CRM (I).b.s. = base seca
Table XI.16  Characteristics of coal types produced by CRM (I). d.b. = dried basis
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MINA LEÃO

CARVÃO R.O.M CE 3700 CE 4200 CE 4700 CE 5900 CE 6300

ANÁLISE IMEDIATA

Umidade Total  %
Umidade Higroscópica  % 6,20 6,80 7,20 4,80 8,00 13,70
Umidade de Retenção  %
Cinzas, b.s.  % 58,80 51,90 39,40 35,20 19,20 18,00
Matérias Voláteis, b.s.  % 18,90 21,70 26,40 28,20 32,20 34,00
Carbono Fixo, b.s.  % 22,30 26,40 34,20 36,60 48,60 48,00

ANÁLISE ELEMENTAR

Carbono, b.s.  % 28,80 36,70 46,80 49,20 62,90 67,90
Hidrogênio, b.s.  % 1,70 2,10 2,50 3,30 3,40 3,00
Nitrogênio, b.s.  % 0,50 0,40 0,80 0,90 1,00 1,20
Enxofre Total, b.s.  % 2,20 0,50 0,72 0,69 0,74 0,64
Enxofre Pirítico, b.s.  % 1,60 0,10 0,34 0,31 0,17 0,21
Enxofre Sulfático, b.s.  % 0,20 <0,01 0,00 0,00 0,00 0,05
Enxofre Orgânico, b.s.  % 0,40 0,40 0,37 0,38 0,57 0,38
Oxigênio + Halogênio, b.s.  % 7,20 8,40 9,78 10,71 12,78

PODER CALORÍFICO

Superior, b.s.  Cal/g 2.520,00 3.235,00 4.385,00 4.745,00 6.075,00 6.265,00
Inferior, b.s.  Cal/g 2.430,00 3.125,00 4.255,00 4.575,00 5.900,00 6.110,00

DILATOMETRIA

Ponto de Amolecimento graus C 385,00
Máxima Contração graus C 455,00
Máxima Contração  % 3,00

FUSIBILIDADE DAS CINZAS

Ponto de Amolecimento  graus C 1.300,00
Ponto de Fluidez  graus C 1.480,00
Ponto de Liquidez  graus C 1.500,00
FSI 0,00 0,00 0,00
HGI

ANÁLISE PETROGRÁFICA

Vitrinita  % 65,00 60,00 51,00 45,00 61,00 56,00
Exinita  % 9,00 14,00 12,00 18,00 13,00 15,00
Huminita  %
Leptinita  %
Inertinita  % 24,00 25,00 31,00 30,00 24,00 27,00
Matéria Mineral  % 2,00 1,00 6,00 7,00 2,00 2,00
Poder Refletor  % 0,45 0,45 0,45 0,45 0,48 0,41

desvio padrão ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,04 ±0,05 ±0,04

COMP.QUÍMICA DAS CINZAS

Ox. de Silício (SIO2)  % 59,30 61,50 59,10 58,00 59,20 54,90
Ox. de Alumínio (Al2O3)  % 27,60 30,10 27,80 26,00 27,30 24,80
Ox. de Ferro (Fe2O3)  % 5,20 1,50 2,50 2,70 3,40 3,50
Ox. de Cálcio (CaO)  % 1,20 1,10 1,80 3,30 2,80 5,40
Ox. de Fósforo (P2O5)  % <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,20
Ox. de Manganês (MnO)  % 0,03 0,03 0,05 0,04 0,04 0,04
Ox. de Titânio (TIO2)  % 1,10 1,20 1,10 1,00 1,80 1,60
Ox. de Magnésio (MgO)  % 0,24 0,26 0,42 0,61 0,72 0,51
Ox. de Sódio (Na2O)  % >0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Ox. de Potássio (K2O)  % 1,10 1,10 1,20 1,30 1,40 1,30
Perda ao Fogo (1000 graus C) 4,50 3,30 5,50 5,00 3,70 4,70

LABORATÓRIO CIENTEC CIENTEC CIENTEC CIENTEC CIENTEC CIENTEC

Tabela XI.17  Características dos Carvões Produzidos pela CRM (II). b.s. = base seca
Table XI.17  Characteristics of coal types produced by CRM (II). d.b. = dried basis

Fonte: CRM, in: Gomes, 2002.
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CARACTERÍSTICAS R.O.M. CE 4.200 CE 4.700

Teor de Cinzas b.s.  (%) 59 41 35

Poder Caloríf. Sup. (Kcal/Kg) 2500 4200 4700

Carbono Fixo  (%) 22 34 37

Matérias Voláteis  (%) 19 25 28

Umidade Total  (%) 13 17 18

Enxofre Total Máximo  (%) 2,2 1,0 1,0

Granulometria  (mm) 300x0 25x0 25x0

Tabela XI.18  Carvões Produzidos na Mina do Leão I
Table XI.18  Coal types produced in Leão I Mine

SONDAGEM ON-04 ON-08 ON-11 ON-31 TG-69 TG-70 TG-177 TG-230 MÁXIMO MÉDIO MÍNIMO

Cota Embasamento (m) 584,24 429,30 608,02 579,75 562,94 385,82 657,40 580,87 657,40 548,54 385,83

Camada STt 4S 4 4 4 4 4 4 4

Cota Lapa 527,24 383,43 544,67 523,04 502,76 366,22 605,74 537,77 605,74 498,86 366,22

Carvão Contido (m) 1,78 2,17 2,27 2,54 1,03 0,33 2,40 1,98 2,40 1,81 0,33

Camada Total (m) 2,62 3,36 3,37 3,29 1,85 0,33 3,04 3,00 3,37 2,61 0,33

Cinzas BS (%) 43,6 44,6 37,1 41,4 60,1 51,4 46,5 60,1 46,39 37,1

Enxofre Total (%) 1,71 1,36 1,00 2,5 1,98 2,13 0,87

Pcsbs (Kcal/Kg) 4.905 4.550 3986

Relação Cc/Ct 0,68 0,65 0,67 0,77 0,56 1,00 0,79 0,66 1,00 0,72 0,56

Densidade Aparente (g/cm3) 1,56 1,66 1,62 1,60 2,02 1,71 1,71 2,02 1,70 1,56

CT “in situ” (t/m3) 4,09 5,58 5,46 5,26 3,74 5,20 5,13 5,58 4,92 3,74

Flutuado 1,5 (%) 36,5 34,1 45,4 34,6 18,7 35,1 33,0 45,4 33,91 18,7

Cinzas Bs (%) 16,8 16,7 13,8 15,0 11,9 16,1 14,5 16,8 14,97 11,9

Enxofre Total (%) 0,96 0,75 0,50 0,72 0,87 0,43

Matéria Volátil (%) 35,7 36,3 34,1 33,0 34,4 36,1 33,8

Alcalis (K2O + Nao) (%)

FSI 4,5 4,5 5,0 4,5 3,0 7,5 6,0 7,5 5,0 3,0

Fluidez Max (Gieseler) (Ddpm) 29.813 1.827

Ponto Fusão Cinzas (ºC) 1.330 1.380

Poder Refletor (Rm%) + 0,67 + 0,73 +  0,74 + 0,73 + 0,74 + 0,72 + 0,67

- 0,07 - 0,07 - 0,08 - 0,10 - 0,10 - 0,08 - 0,07

Carbono Fixo 47,5 47,00 52,1 52,0

Dilatação Máxima (%) 15 5 5 10

Contração Máxima (%) 29 26 30 26

Posbs (Kcal/Kg) 7.000 6.915 7.125

CM “IN SITU” (t/m2) 1,49 1,90 2,48 1,82 0,70 1,82 1,69 2,48 1,70 0,70

1,5 Flutuado 2,1 (%) 30,9 40,9 23,7 33,4 20,4 21,9 33,0 40,9 29,17 20,4

CINZAS Bs (%) 45,1 49,0 44,8 42,9 44,4 48,2 49,4

Enxofre Total (%) 2,0 0,70 0,48 0,78 1,71 0,38

Posbs (Kcal/Kg) 4.170 4.153

CE “IN SITU” (t/m2) 1,26 2,28 1,29 1,76 0,76 1,14 1,69 2,28 1,45 1,76

Relação Cm/Ce 1,18 0,83 1,92 1,03 0,92 1,60 1,00 1,92 1,21 0,83

Relação (Cm/Ce) / Ct 0,67 0,78 0,69 0,68 0,39 0,57 0,66 0,78 0,63 0,39

(Paula et al. 1989)

Tabela XI.19  Análises do Carvão da Camada ST4, Jazida Santa Terezinha, RS
Table XI.19  Coal analyses of the ST4 layer, Santa Terezinha deposit, RS
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Exemplo nacional ocorreu no sul de Santa Catarina após a
fase de desenvolvimento dos municípios em torno de Criciúma,
com aproveitamento das argilas e minerais industriais e
tecnologia italiana. Tais produtos de alta qualidade são
exportados, gerando desenvolvimento e é suportado pela
abundância da energia da turfa e do carvão no sul-catarinense.

Além do aproveitamento de argila inter-camada da camada
Barro Branco como material refratário em Criciúma, está
demonstrada a elevada potencialidade de argila inter-bancos
de Candiota e dos argilitos inter-camadas, semelhantes às
ball-clays inglesas. Candiota, com a abundância da energia
do carvão, argilas da formação Rio Bonito e as cinzas da
termoelétrica Presidente Médici (Tab. XI.20), além da infra-
estrutura (rodovias, ferrovia) e localização privilegiada no
Mercosul, a 200 km do superporto de Rio Grande, tem amplas
condições de constituir um Pólo Cerâmico.

Os resíduos de lavra do carvão e suas cinzas após a queima
nas termoelétricas têm aplicabilidade em bases de estradas,
pavimentos de vilas e cidades (arruamentos), preenchimentos
de pista e campos de atletismo. Entre as utilizações dos
produtos da lavra do carvão, destacamos as numeradas pelo
professor Antonio Rissato (Rissato, 1986):

1)Adição de cinzas (fly-ash) ao cimento portland, para
produção de cimento pozolânico, largamente utilizado
pelas indústrias do cimento no RS e SC.

2)Uso de cinza como agregado em grandes estruturas de
concreto, tais como barragens de hidroelétricas e
instalações portuárias.

3)Fabricação de tijolos por processos de queima em fornos
cerâmicos.

4)Fabricação de concreto celular.
5)Estabilização de solos para leito de rodovias.
6)Fabricação de elementos construtivos (tijolos) à base de

cinza-cal.
Tais aproveitamentos secundários da mineração do carvão

acarretam menores impactos ambientais, contribuindo
economicamente na construção civil. A CIENTEC desenvolveu
projetos (CICAL) visando ao aproveitamento das cinzas das
usinas térmicas, como aglomerado e na fabricação de tijolos
de cinza-argila.

Os exemplos mais significativos são os obtidos pela indústria
do cimento pozolânico, que absorve grandes volumes das cinzas
do carvão queimado nas termoelétricas de Jorge Lacerda–SC
e Candiota–RS. O potencial gerador do resíduo aproveitável é
da ordem de 45% do carvão consumido na primeira (CE-4.500)
e 50% (CE-3.300) na segunda ou cerca de 110.000 t/m e
90.000 t/m respectivamente. A indústria do concreto usa o
resíduo termoelétrico diretamente na construção civil.

A COPELMI – Cia. de Pesquisa e Lavra Mineral realiza um
projeto de aproveitamento do espaço da cava de mineração
na Mina do Recreio (Butiá–RS). O espaço com 60 m de
profundidade e 1 km de comprimento e 600 m de largura foi
cuidadosamente impermeabilizado com geo-membrana e argila,
projeto aprovado ambientalmente que suportará rejeitos
industriais e urbanos da região metropolitana de Porto Alegre
em sistema seguro amplamente monitorado.

Tabela XI.20  Análise Química de Cinzas Volantes/Carvão de Candiota/RS, referenciais a 12 amostras de cinzas
volantes (fly-ash) da Usina Termoelétrica Presidente Médice

Table XI.20  Chemical analysis of fly-ash of  Candiota coal/RS, based on 12 samples of fly-ash from the Thermo
electrical Plant of Presidente Médice

DETERMINAÇÕES AMOSTRAS

ANALÍTICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Óxido de Silício (SiO2)     % 69,2 69,8 70,4 70,1 69,7 69,7 68,6 68,0 68,1 68,1 69,0 68,0

Óxido de Alumínio (Al2O3)  % 19,8 19,7 19,8 19,7 19,8 20,2 21,0 21,6 22,5 22,9 22,5 23,0

Óxido de Ferro (Fe2O3)   % 8,6 6,5 6,0 6,6 6,8 6,5 6,6 6,5 5,4 5,3 4,9 5,3

Óxido de Cálcio (CaO)   % 0,51 0,52 0,53 0,53 0,48 0,42 0,45 0,49 0,37 0,35 0,33 0,32

Óxido de Manganês (MnO2) % 0,42 0,042 0,069 0,037 0,047 0,041 0,065 0,057 0,048 0,048 0,038 0,054

Óxido de Magnésio (MgO)  % 0,29 0,26 0,31 0,32 0,25 0,30 0,29 0,35 0,18 0,18 0,25 0,20

Óxido de Titânio (TiO2)     % 0,80 0,80 0,82 0,79 0,83 0,83 0,78 0,81 0,78 0,78 0,78 0,80

Óxido de Sódio (Na2O)    % 0,40 0,31 0,68 0,45 0,41 0,48 0,52 0,53 0,64 0,50 0,38 0,35

Óxido de Potássio (K2O)   % 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 ,1,1 1,1 1,1 0,99

Óxido de Enxofre (SO3)    % 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 0,22 0,20 0,17 0,27 0,12 0,12 0,17

Perda ao Fogo      % 0,32 0,38 0,20 0,26 0,35 0,35 0,54 0,56 0,82 0,76 0,76 0,81

PH a 21ºC         % 3,8 3,6 3,9 3,6 3,7 3,7 4,0 4,0 3,7 3,8 3,8 3,8

Óxido de Fósforo (P2O5)    % 0,061 0,058 0,052 0,052 0,055 0,052 0,050 0,036 0,042 0,036 0,036 0,04

Fonte: CRM e CIENTEC in: Gomes, 2002.
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Nos anos setenta e oitenta a Indústria Carboquímica
Catarinense – ICC , empresa do sistema PETROBRAS, realizava
um duplo trabalho: comprava os rejeitos piritosos da indústria
carbonífera de Criciúma–SC, transportava-os à sua planta
industrial no porto de Imbitiba e transformava o enxofre em
ácido sulfúrico, insumo importado em larga escala pelo Brasil.
Utilizando o ácido sulfúrico no ataque a rochas fosfáticas, a
ICC produzia ácido ortofosfórico, insumo básico das indústrias
de fertilizantes estabelecidas no pólo de Rio Grande–RS e
Cubatão–SP. Esta indústria consumia, assim, rejeito do carvão
produzindo ácido sulfúrico e, com minério fosfático nacional,
abastecia a indústria de transformação de NPK, fertilizante
fundamental da produtividade agrícola brasileira.

Com a privatização da ICC nos anos 1990 houve o desmonte
daquela indústria e da rota do aproveitamento do enxofre,
principal contaminante ambiental em Criciúma. Aumentou
também a dependência externa brasileira, que importa 100%
do P2O5 para a indústria de fertilizantes agrícolas.

Conclusões

O Brasil não pode prescindir de suas vastas reservas de
combustível sólido representadas por 32 bilhões de toneladas
de carvão. Apenas 1% do carvão nacional é consumido na
Matriz Energética.

O consumo brasileiro per capita de energia é dos mais
baixos das nações civilizadas, cerca de 0,69 tep/habitante.
Para reverter tal cenário, faz-se necessário um planejamento
energético que equilibre o aproveitamento das várias fontes
de energia, particularmente a do carvão mineral nacional. O
Brasil, com sua vastidão territorial (> 8,5 milhões km²) e
população superior a 170 milhões de habitantes com
crescimento à razão de 2 a 3% ao ano, deve diversificar suas
fontes de geração de energia (atualmente 91% de origem
hidroelétrica, 8% de origem térmica e 1% nuclear) priorizando
as fontes mais abundantes e mais baratas, sem aumentar os
coeficientes de dependência externa.

I) A região de Candiota concentra 12 bilhões de toneladas
de carvão, cerca de 37% da reserva brasileira de carvão
energético. É a que reúne maiores condições de ser o
pólo energético do carvão brasileiro. Tais reservas
estratégicas situadas no centro do Mercosul, pólo
produtor de alimentos da América do Sul, representam
garantia de energia barata e abundante e produzida
em moeda brasileira. O carvão de Candiota pode ser
beneficiado em frações mais nobres, por meio de
Lavadores em meio denso, desde que suas frações
intermediárias sejam consumidas pelas usinas
térmicas.

II) O carvão nacional, apesar de possuir elevado teor em
cinzas, tem baixos teores de enxofre e pode ser
facilmente beneficiado gerando carvões mais nobres.

O carvão gaúcho é facilmente gaseificado e pode ser
usado na carboquímica. A CIENTEC já desenvolveu e
patenteou gaseificadores a carvão, tendo gaseificador
a carvão em leito fluidizado, em escala semi-industrial,
operando em seu câmpus de Cachoeirinha-RS.

III) A indústria carbonífera sul-brasileira é madura e as
empresas carboníferas mineram com os devidos
cuidados ambientais e com o acompanhamento dos
órgãos federais e estaduais que controlam o meio
ambiente. Esta indústria sofreu grande impacto com
a extinção das CAEBB e desregulamentação do setor.
A desobrigatoriedade do consumo de frações coqueifi-
cáveis pela indústria siderúrgica acarretou o desmonte
da indústria mineradora do sul do Brasil a partir de
1990. Em contrapartida, a indústria siderúrgica importa
100% de suas necessidades de carvão (cerca de 13
Mta, o que representa US$ 600 milhões de dólares
anuais), sendo o segundo item da pauta de importações
brasileiras. O carvão importado é proveniente: 33%
dos Estados Unidos da América, 31% da Austrália, 9%
das África do Sul e 8% do Canadá. Em 1999 a indústria
termoelétrica consumiu 95% do carvão nacional, o
equivalente a 5,6 milhões de toneladas. Naquele ano
foram produzidos 10,4 Mt de carvão bruto, totalizando
6 Mt de carvão beneficiado. A origem do carvão em
1999 foi 58% do RS, 41% de SC, e 1% do Paraná.

IV) A implantação das térmicas a carvão do plano 2010 é
hoje o fator de mercado que pode promover a expansão
da demanda de carvão das atuais 5 Mta para 25 Mta,
atendendo assim à demanda da capacidade instalada
do parque termoelétrico a carvão dos atuais 1.700
MW a 7.150 MW.

V) Para a indústria do carvão nacional poder crescer e
expandir-se, contribuindo na produção de energia, faz-
se necessária uma integração com as empresas
produtoras e consumidoras de fontes energéticas
convencionaisno desenvolvimento de novas tecnologias
(CCT – tecnologia do carvão limpo)

Urânio no Brasil

Introdução

O Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de urânio,
o que permite o suprimento das necessidades em longo prazo
e a disponibilização do excedente, para o mercado externo.
A grande maioria das reservas de urânio conhecidas hoje é
conseqüência dos trabalhos de prospecção e pesquisa
realizados no período entre 1975 e 1984 (Fig. XI.18).
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Figura XI.18 - Localização das reservas de Urânio no Brasil. Figure XI.18 - Location of Brazilian uranium reserves.

As reservas geológicas brasileiras (Tab. XI.21) evoluíram
de 11.000 t, conhecidas em 1975, para 301.490 t em 1984.
Atualmente as reservas brasileiras, considerando que o Código

Brasileiro de Mineração classifica as reservas minerais em
medida, indicada e inferida, são de 309.370 t, ampliadas em
7.880 t devido a pesquisas realizadas em Lagoa Real–BA.

OCORRÊNCIA MEDIDAS E INDICADAS INFERIDAS
TOTAL

DEPÓSITO-JAZIDA <40 US$/kg U <80 US$/kg U SUB-TOTAL <80US$/kg U

Caldas (MG) 500 500 4.000 4.500

Lagoa Real/Caetité (BA) 24.200 69.800 94.000 6.770 100.770

Itataia (CE) 42.000 41.000 83.000 59.500 142.500

Outras 61.600 61.600

Total 66.200 111.300 177.500 131.870 309.370

Tabela XI.21  Reservas de Urânio do Brasil em toneladas de U3O8

Table XI.21  Brazilian Uranium Reserves in tons of U3O8.
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O País possui também ocorrências uraníferas associadas
a outros minerais, como aqueles encontrados nos depósitos
de Pitinga no Estado do Amazonas e área de Carajás, no
Estado do Pará (Dardenne e Schobbenhaus, 2001), com
potencial adicional estimado de 150.000 t. O Brasil possui
hoje a 6.ª maior reserva geológica de urânio do mundo, com
a ressalva de que apenas 25% de seu território são
prospectados.

Complexo Minero-Industrial
de Poços de Caldas

Primeiro complexo minero-industrial do gênero no País,
instalado no município de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais,
desde 1982, atendeu, basicamente, às demandas de recargas
do reator de Angra I e de programas de desenvolvimento
tecnológico.

A mineração realizada a céu aberto em Poços de Caldas
permitiu melhor aproveitamento do minério, e sua complexa
constituição mineralógica de características únicas obrigou o
desenvolvimento de processo original de extração do urânio e
elementos associados.

Neste complexo minero-industrial teve início o
desenvolvimento da tecnologia do ciclo do combustível nuclear
para geração de energia elétrica, tratando-se quimicamente
o minério de urânio e o transformando em yellowcake
(concentrado de urânio). Uma vez esgotado o minério
economicamente viável em Poços de Caldas, as atividades
mineiras foram transferidas para Caetité/Lagoa Real–BA.
Atualmente a mina de Poços de Caldas está sendo
descomissionada.

Geologia do Complexo Alcalino de Poços de Caldas

O Complexo Alcalino de Poços de Caldas (Fig. XI.19a) corres-
ponde a uma grande estrutura circular (diâmetro ≈ 30 Km),
cuja evolução se iniciou em 87 Ma e terminou por volta de 52
Ma (Ulbrich e Gomes, 1981). É constituído essencialmente por
lavas, tufos e brechas vulcânicas, aos quais sucederam nefelina
sienitos, tinguaítos, foiaítos e fonolitos e, por fim, diques
anelares e intrusões de lujaurito, chibinito e foiaítos,
acompanhados por forte atividade hidrotermal e por brechação
(Ellert, 1959).

Segundo Fraenkel et al. (1985) e Forman e Waring (1981),
as mineralizações de urânio, molibdênio e zircônio concentram-
se nas áreas de Cercado e Santo Agostinho, perto do limite
das estruturas circulares secundárias que caracterizam o
Complexo de Poços de Caldas.

Na Jazida de Cercado composta pelos corpos A, B e E
(Fig. XI.19b), a mineralização ocorre na forma de uraninita
com aspecto nodular, maciço ou pulverulento, associada à

pirita, zirconita e jordisita/ilsemannita (minerais secundários
de molibdênio). Essa mineralização, com reservas estimadas
em 21.800 t de U3O8, 25 mil t de M0O2 e 172 mil t de ZrO3, foi
explorada a céu aberto na Mina Usamu Utsumi, até 1998.

A Jazida de Santo Agostinho, que é associada a tinguaítos
e foiaítos, é encontrada na forma de filões de brechas
subverticais, orientados N70W e N10W. A mineralização, com
reservas estimadas em 50 mil t de U3O8, é composta de
uraninita, jordosita, ilsemannita, fluorita, pirita e zirconita.

Três fases de mineralização foram distinguidas pelos au-
tores anteriormente citados (apud Dardenne e Schobbenhaus,
2001):

i) Primeira fase hidrotermal, com o preenchimento de
veios por uraninita, fluorita e pirita, acompanhada
por forte argilização das rochas encaixantes;

ii) Segunda fase hidrotermal associada à formação de
brechas mineralizadas subverticais, com matriz muito
fina que contém uraninita, zirconita, baddeyleita, pirita,
jordisita, esfalerita, galena e fluorita; e

iii) Terceira fase de alteração supergênica provocando a
oxidação das fases de mineralização primária, com
migração do urânio e sua reprecipitação em
profundidade (± 140 m), na interface da frente de
oxirredução.

Complexo Minero-Industrial de Caetité

O Complexo Minero-Industrial de Caetité, no centro-sul da
Bahia, é um empreendimento modular, concebido com a
finalidade de promover o aproveitamento do urânio em cerca
de 33 jazidas. O processo atual de beneficiamento do minério
de urânio é o de lixiviação em pilhas (estática). Depois de
britado, o minério é disposto em pilhas e irrigado com solução
de ácido sulfúrico para a retirada do urânio nele contido.

O processo de beneficiamento do minério de urânio de
lixiviação em pilhas dispensa as fases de moagem, lixiviação
dinâmica e filtração, permitindo, além de substancial redução
nos investimentos, uma operação a custos menores em face
do reduzido número de equipamentos e unidades operacionais
envolvidas. Se comparada à técnica de lixiviação agitada
convencional, apresenta imensas vantagens na demanda de
infra-estrutura e impacto ambiental. A concentração do urânio
será realizada pelo processo de extração por solventes
orgânicos.

No aspecto ambiental, a ausência de rejeitos sólidos finos
evita a necessidade de barragens para sua contenção e diminui
a utilização de insumos químicos, minimizando os impactos.
No projeto destaca-se a utilização de bacias com drenagem
subaérea que promovem a reciclagem da fase líquida dos
efluentes ao processo, garantindo a ausência de liberação
desta para o meio ambiente.
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Figura XI.19 – (a)Mapa Geológico do Complexo Alcalino de Poços de
Caldas (segundo Forman e Warning, 1981). (b) Mina de Cercado:
seção esquemática dos corpos A, B e E (segundo Forman e Angeiras,
1979).

Figure XI.19 – (a) Geological map of Poços de Caldas Alkaline Complex
(according to Forman and Warning, 1981). (b) Cercado Mine: cross
section of bodies A, B and E (according Forman and Angeiras, 1979).
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 Distrito Uranífero de Lagoa Real

O Distrito Uranífero de Lagoa Real localizado numa região
montanhosa do centro-sul do Estado da Bahia, a cerca de
20 Km a nordeste da cidade de Caetité, foi descoberto durante
a execução de uma série de levantamentos geofísicos
(gamaespectometria aérea e terrestre), realizados entre 1974
e 1979, que levaram a identificação de 19 áreas mineralizadas.
Levantamento mais detalhado de aerogamaespectrometria
levou à descoberta de 34 ocorrências uraníferas adicionais,
também avaliadas (Oliveira et al. 1985).

O maciço de Caetité localizado na porção sul do Cráton
São Francisco, a leste da Serra do Espinhaço, tem cerca de
80 km de comprimento e largura variável entre 30 e 50 km. O
embasamento arqueano granito-gnáissico e migmatítico
(Complexo Lagoa Real) é intrudido por vários corpos graníticos
porfiríticos, conhecidos como granito São Timóteo, datado
em 1,74 Ga (Turpin et al. 1988; Cordani et al. 1992; Pimentel
et al. 1994). Os gnaisses do Complexo Lagoa Real e o granito
São Timóteo são afetados por zonas de cisalhamento regionais,
ao longo das quais se localiza uma série de corpos de albititos
lenticulares que hospedam as mineralizações uraníferas (Geisel
Sobrinho et al. 1980; Brito et al. 1984; Lobato et al. 1982,
1983). Esses albititos distribuem-se ao longo de dois
alinhamentos principais e mostram que os processos de
cisalhamento, de metassomatismo sódico e de mineralização
são contemporâneos (Lobato e Fyfe, 1990).

Os depósitos são monometálicos com a uraninita ocorrendo
como principal mineral econômico. Os albititos mineralizados
constituem corpos lenticulares, métricos a quilométricos, com
espessura variável de alguns centímetros até uma centena de
metros, mergulham segundo uma lineação de origem
cataclástica e formam “charutos” alongados que podem atingir
até 850 m de profundidade, como na jazida da Rabicha (Oliveira
et al. 1985; Fig. XI.20), e se encontram em fase inicial de
mineração. A mineralização é composta essencialmente de
uraninita na forma de cristais microcristalinos e micro-
granulares (Φ ≈ 0,023 mm). A mineralização, cuja idade havia
sido avaliada em torno de 1,5 Ga (Turpin et al. 1988; Cordani
et al. 1992) e relacionada a um evento Espinhaço hipotético
(Lobato e Fyfe, 1990), parece ser de 960 Ma, determinada
por U-Pb sobre titanita (Pimentel et al. 1994) e ter sofrido
recristalização e remobilização em aproximadamente 500 Ma,
isto é, durante o evento tectono-termal brasiliano (Pimentel
et al. 1994 apud Dardenne e Schobbenhaus, 2001).

No âmbito restrito das anomalias uraníferas de Lagoa Real,
afloram rochas metamórficas-metassomáticas do embasa-
mento cristalino, com estrutura cataclástica, notadamente
granitóides, microclina-plagioclásio-augen-gnaisses e albititos,
parcialmente sob cobertura de sedimentos terciário-
quaternários.

Os granitóides localizam-se mais precisamente nas
imediações das anomalias NA-02/12 (Monsenhor Bastos) e
NA-09/13 (Engenho/Cachoeira) e ainda nas regiões de São
Timóteo. Segundo Moraes et al. (1980), são rochas isotrópicas
a semi-isotrópicas, de coloração cinza a cinza-rosada, de
granulação fina a média, localmente grossa e pegmatítica,
tendo como minerais máficos dominantes a biotita e a
hornblenda. Em alguns casos apresentam estrutura augen e
em outros estrutura gnáissica, devido à atuação de esforços
cisalhantes. Em muitos locais, esses granitóides exibem textura
granoblástica poligonizada, com claros sinais de orientação
cataclástica, e ainda fortes indícios de ação metassomática.

Os microclina-plagioclásio-augen-gnaisses são rochas
metamórficas quartzo-feldspáticas bandadas, geralmente
encaixantes dos albititos portadores de mineralizações
uraníferas. Apresentam granulação fina a média, coloração
acinzentada a esbranquiçada e exibem, comumente, evidências
de intensa ação cataclástica. Esses gnaisses são caracterizados,
de um modo geral, pelas suas proporções variáveis de
microclina e plagioclásio. O quartzo está presente nessas
rochas em percentagens da ordem de 5 a 20% e os máficos
dominantes são a biotita e o anfibólio.

De acordo com vários estudos no contexto da literatura
geológica do estado da Bahia, os grandes traços estruturais
da região, contendo o Distrito Uranífero de Lagoa Real, estão
relacionados a domínios tencionais transcorrentes com grandes
lineamentos de direção geral N–S.

Os albititos, cujo modo de ocorrência reflete uma das
feições estruturais mais notáveis da região, distribuem-se,
basicamente, segundo dois alinhamentos principais em forma
de arco, com trend que varia de NE na extremidade meridional
a N–S no centro, infletindo após para NW, no sentido dos
limites setentrionais do Distrito Uranífero de Lagoa Real. Tais
rochas e suas encaixantes mergulham para W na extremidade
sul dos alinhamentos, verticalizam-se na parte central e mudam
de mergulho para E na extremidade norte, caracterizando
uma longa estrutura sigmoidal (torção helicoidal), desde a
jazida Lagoa da Rabicha – AN-03 até a jazida Cachoeira – AN-
13, em uma extensão de 15 km. A jazida Laranjeiras – AN-06
localiza-se próxima à zona de inversão de plunge (Fig. XI.20).

As seções geológicas verticais e horizontais das várias
jazidas uraníferas, construídas com base em trabalhos de
sondagem, mostram a existência de inúmeros corpos de
albititos tabulares descontínuos, concordantes com a foliação
geral das rochas encaixantes. As descontinuidades dos albititos
– fenômenos de pinch and swell –são imprevisíveis e, até o
momento, parcialmente inexplicáveis. A geometria dos corpos
é a de charutos paralelamente a S–N e alongados segundo a
lineação.

A extensão dos corpos de albititos varia desde alguns
metros até quilômetros. A espessura é variável entre
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Figura XI.20 – Província Uranífera de Lagoa Real. Mapa geológico
com a localização de jazidas e anomalias. Fonte: Projeto Lagoa Real,
Jazida Cachoeira – Relatório e Síntese, NUCLEBRAS, 1984.

Figure XI.20 – Lagoa Real  uranium province. Geological map with
location of deposits and anomalies. Source: Lagoa Real Project, Cachoeira
deposit – Report and Synthesis, NUCLEBRAS, 1984.
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centímetros até uma centena de metros. A continuidade dos
albititos já foi constatada por sondagem em até 850 m de
extensão em profundidade.

Entre algumas das hipóteses genéticas propostas pelos
pesquisadores envolvidos com a prospecção e avaliação dessas
jazidas da região centro-sul do estado da Bahia, destaca-se
aquela que parece estar mais de acordo com os dados
geoquímicos e com os estudos petrográficos que indicam as
seguintes transformações mineralógicas:

• Substituição de K-feldspato por albita e oligoclásio;
• Substituição da hornblenda por ferro-hastingsita;
• Remoção do quartzo;
• Formação de aegirina-augita e magnetita; e
• Formação de hematita, calcita, epidoto e clorita, nas

fases tardias.
A formação desses novos minerais (aegirina-granada-

epídoto-hematita, a partir de hornblenda e biotita) indica,
além da adição de Na e remoção de K, oxidação e o
metamorfismo de condições das fácies epidoto-anfibolito, este,
indicado pela mineralogia, corresponderia a pressões
moderadas de 4 Kbar (15 km de profundidade).

O projeto básico de mina foi concluído em 1996, indicando
uma lavra a céu aberto na jazida da Cachoeira (anomalia 13).
Esta anomalia com teor médio de 2.900 ppm prevê a produção
de cerca 400 t/ano de urânio. Gradualmente serão explorados
outros depósitos, entre os 33 existentes. As reservas geológicas
estimadas são suficientes para a operação de dez reatores do
tipo Angra 2, por toda a vida útil do empreendimento (Fig.
XI.21 e XI.22).

As características do distrito uranífero de Caetité – teor e
dimensão de reservas estimadas em 100.000 t, exclusivamente
de urânio, sem outros minerais associados – foram
determinantes na opção da INB (Indústrias Nucleares do Brasil)
por sua exploração. Estima-se que esta quantidade é suficiente
para o suprimento da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto
(usinas Angra I, II e III) por 100 anos e a continuidade das
atividades de pesquisa e prospecção pode aumentar as reservas
substancialmente.

Jazida Fósforo-Uranífera de Itataia

O Depósito de Itataia (Distrito Fósforo-Uranífero, P-U) está
localizado na parte central do Estado do Ceará, a cerca
de 45 km a sudeste da cidade de Santa Quitéria.

A jazida de Itataia possui reservas geológicas de 142,5
mil t de urânio associado ao fosfato. A reserva lavrável tem
79,5 milhões de t de minério com teores de 11% de P205 e
998 ppm de U3O8, contendo neste minério 8,9 milhões de t de
P205 e 79,3 mil t de U3O8.

Embora seja a maior reserva de urânio que o País possui,
sua viabilidade econômica é dependente da exploração do
fosfato associado. Isso significa que a extração de urânio
está condicionada à produção de ácido fosfórico – insumo
utilizado na produção de fertilizantes.

Geologia

O depósito de urânio de Itataia, localizado a cerca de 170 km
a sudoeste de Fortaleza, no Ceará, foi descoberto em 1975
por um levantamento radiométrico autoportado. As principais
rochas regionais que circundam o depósito de Itataia são
paragnaisses com grandes lentes carbonáticas. Ambos –
gnaisses e rochas carbonáticas – são cortados por diversas
apófises graníticas e pegmatíticas.

Dois tipos de minérios têm sido reconhecidos: um com
massas uniformes de colofano e o outro de vênulas e stockwork,
de minério de colofano em mármores, gnaisses e em
epissienitos. O urânio ocorre em hidroxi-apatita criptocristalina,
que também apresenta interesse econômico como minério de
fosfato. A rocha maciça de colofano tem sido referida como
colofanito (Mendonça et al. 1985).

A jazida constitui um exemplo mundial único em áreas
pré-cambrianas, onde o urânio, além de estar preferen-
cialmente associado a fosfato, pode ocorrer também com o
zircão e matéria orgânica.

Com o início dos estudos na área de Itataia, Mendonça
et al. (1980) reconheceram uma espessa seqüência

Figura XI.21 – Lavra a céu aberto na jazida de Cachoeira, anomalia 13
da Fig. XI.20

Figure XI.21 – Open pit mining in Cachoeira deposit, anomaly 13 of
Fig. XI.20

Figura XI.22 – Unidade de Beneficiamento de Urânio de Lagoa Real

Figure XI.22 – Lagoa Real Uranium Processing Unit
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metassedimentar de natureza transgressiva, tendo na base
migmatitos, sotopostos a quartzitos e gnaisses, capeados por
calcários cristalinos. Consideraram, na época, como a mais
completa seqüência até então reconhecida para o Complexo
Caicó, referido por Braga et al. (1977) para aquela região. As
direções de dobramentos e falhamentos foram interpretadas
como decorrentes de uma compressão N–S que originou o par
cisalhante de convergência meridiana, formado pelas falhas
transcorrentes do rio Groaíras e Itatira.

Com a regionalização dos trabalhos, Mendonça et al. (1982,
1985) denominaram de Grupo Itataia a seqüência
metassedimentar anteriormente reconhecida. Definiram então
sua seção-tipo dentro do “Bloco de Itataia”, o qual é limitado
pelas falhas transcorrentes rio Groaíras (destra) e Ingá
(sinistra), paralelas, de direção NW–SE, que encerram uma
estruturação sinforme de concavidade voltada para noroeste,
resultantes de uma compressão principal NW.

A área estudada é abrangida pelo Maciço Mediano de
Santa Quitéria e pela Faixa de Dobramentos Jaguaribeana
(sub-faixa rio Curu-Independência) no sentido de Brito Neves
(1975), respectivamente complexos Tamboril/Santa Quitéria e
Caixó, segundo Braga et al. (1977). Ocupa porções dos blocos
orogênicos de Itapajé e Santa Quitéria de Kegel (1965),
separados entre si pela falha Rio Groaíras.

O Grupo Itataia consiste-se em seqüência metassedimentar
de natureza transgressiva, cuja seção é observada na estrada
Itataia–São José da Macaoca. Apresenta calcário cristalino
no topo, seguido de gnaisses, quartzitos e migmatitos com
empilhamento constatado em limbos normais das dobras
isoclinais recumbentes, a 10 km ao norte de Itataia e 7 km a
sudoeste, no Serrote das Laranjeiras. O contato discordante
entre o Grupo Itataia e seu embasamento é verificado
mesoscopicamente próximo à falha de Itataia, que se consiste
em uma direção de transcorrência sinistra antiga, parcialmente
cicatrizada. A oeste e sudoeste o contato dá-se por meio da
falha do rio Groaíras, enquanto no restante da área é feito
por discordância estrutural marcada pelas divergências nas
direções dos dobramentos.

Mineralizações Fosfáticas e Uraníferas

A jazida de Itataia apresenta forma geométrica bastante
complexa, podendo, todavia, ser subdividida em dois corpos:
o principal, com forma aproximadamente elipsoidal, ocupa
parte de uma elevação, tendo 800 m segundo a maior
dimensão, no sentido E–W, 400 m na direção N–S,
desenvolvendo-se da superfície até a profundidade de 180 m
e tendo caimento para E. O segundo, que ocorre numa zona
de baixada, com desnível de aproximadamente 100 m,
relativamente à parte mais elevada do corpo principal,
a longa-se 800 a 900 m na direção NW, presente a
profundidades variáveis de 100 a 200 m, é extremamente

irregular e desaparece para N, NE e E.
A mineralização ocorre nos seguintes tipos: colofanito

maciço, associado aos mármores, constituindo grandes corpos
com espessuras da ordem de dezenas de metros; stockwork,
no qual o colofanito preenche fraturas nos mármores;
disseminação de colofana e/ou apatita em epissienitos e
subordinadamente em calcissilicáticas, mármores e gnaisses;
e finalmente material escuro, carbonoso e zirconífero,
cimentando brechas. Portanto, basicamente, as rochas
hospedeiras da mineralização restringem-se a mármore,
colofanito, brecha carbonosa e epissienito. O principal mineral
de minério é a colofana (Mendonça et al. 1985). Segundo
Netto (1984) os epissienitos resultam do metassomatismo
sódico sofrido pelos gnaisses.

A idade da mineralização é considerada brasiliana a
cambro-ordoviciana e pode ser relacionada às intrusões
graníticas anelares do tipo Itaperuaba, datadas entre 550 e
450 Ma, as quais apresentam processo de albitização
acompanhado por mineralização uranífera (Haddad e
Leonardos, 1980).

Petrografia

O colofanito é uma rocha de coloração marrom-avermelhada,
mesclada por pontuação creme-esbranquiçada e negra, ora
com aspecto maciço afanítico, ora botrioidal, com pequenas
cavidades preenchidas por material pulverulento de cor
amarelo-ocre.

A brecha carbonosa é uma variedade litológica, com matriz
afanítica, cinza-escura, envolvendo fragmentos esbranquiçados
de formas variadas, contendo ainda vênulas de carbonato.
Os fragmentos são predominantemente de feldspato, porém
lamelas de grafita, sulfetos, colofana e apatita são comuns.
A matriz é formada por apatita, colofana, argilas, calcita,
calcedônia, zirconita e também por matéria orgânica.

O epissienito é uma rocha com textura grosseira a
pegmatóide, vacuolar, róseo-avermelhada, contendo
impregnações de material com aspecto terroso, constituída
essencialmente por feldspato, colofana e/ou apatita.

Jazida de Urânio de Figueira – Paraná

O depósito de urânio de Figueira, localizado na parte centro-
norte do estado do Paraná, foi descoberto, em 1969, como
resultado de um levantamento sistemático de carvão na Bacia
do Paraná, no sul e sudeste do Brasil.

O depósito de urânio está associado a sedimentos
permianos da Formação Rio Bonito, composta de arenitos e
pelitos carbonosos. Segundo Saad (1973), a mineralização
que ocorre nos sedimentos basais da Formação Rio Bonito foi
o resultado de processos tanto singenéticos como epigenéticos.
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O corpo de minério principal é de forma lenticular e segue
um paleocanal de direção norte-sul. O corpo tem cerca de
2.000 m de comprimento e largura média de 600 m. O urânio
ocorre como uraninita em arenitos ou associado com matéria
orgânica em argilas carbonosas e carvões. As reservas são de
8.000 t de U3O8, das quais 7.000 t são razoavelmente
asseguradas.

Geologia

Análise do mapa geológico da área de Figueira, com
aproximadamente 220 km2, mostra que o contexto
litoestratigráfico local é constituído pelas seguintes unidades
geológicas, da base para o topo, todas relacionadas ao permo-
carbonífero da Bacia Paraná.

O Grupo Itararé apresenta na área uma espessura de 700 m
de sedimentos depositados em ambientes periglacial, lacustre
e marinho, sendo constituído por diamictitos, folhelhos e
arenitos de granulação fina a grosseira.

A Formação Rio Bonito encontra-se sobreposta ao Grupo
Itararé, com espessura entre 120 a 140 m, e foi subdividida
em 3 unidades, a saber: membros Triunfo, Paraguaçu e
Siderópolis.

O Membro Triunfo, basal, com predomínio de arenitos,
folhelhos e carvão apresenta um ambiente deltaico com suas
várias faciologias, predominando em Figueira canais e mangues
costeiros; Membro Paraguaçu marinho transgressivo assenta-
se sobre o Membro Triunfo, constituindo-se de siltitos e
folhelhos cinza, intercalados com camadas de arenitos finos
e leitos de rochas carbonáticas, e, finalmente, no topo da
Formação Rio Bonito, encontra-se o Membro Siderópolis
litorâneo representado por arenitos muito finos e laminações
com intercalações sílticas. Esta última unidade é pouco
desenvolvida nas proximidades de Figueira e no nordeste do
Paraná, em geral.

A Formação Palermo alcança 80 m de espessura,
apresentando sucessão monótona de siltitos laminados, por
vezes bioturbados e com níveis de sílex, depositados em
ambiente infranerítico.

A Formação Irati, sobrejacente ao Palermo, atinge na área
espessura de 45 m, sendo constituída de folhelhos
pirobetuminosos, com laminações paralelas e intercalações
de calcário e sílex, depositados em ambiente marinho restrito.

Finalmente, a Formação Serra Alta, apresentando
espessura em torno de 85 m, formada por uma seqüência de
folhelhos, siltitos e argilitos, caracterizando um ambiente
marinho de águas calmas.

A mineralização uranífera ocorre nos sedimentos do
Membro Triunfo da Formação Rio Bonito, que apresenta
espessura variando entre 110 e 130 m.

O Membro Triunfo, com espessura entre 15 e 30 m, é o
intervalo que tem maior importância econômica por conter

depósitos de carvão e urânio. É constituído por arenitos finos,
médio, grosseiros e conglomeráticos, cinza-esbranquiçados a
escuros, passando a amarelo por processo de oxidação
secundária.

Rio Cristalino – Sul do Pará

A área do Projeto Rio Cristalino localiza-se no município de
Santana do Araguaia, cobrindo 1.350 km2, e é delimitada
pelas coordenadas 9º00’–9º20’S e 50º40’–51º00’W.

As ocorrências uraníferas detectadas revelaram uma
grande extensão de áreas anômalas, onde as amostras
coletadas em superfície atingiram teores de até 6,1% de U3O8,
com inexpressiva percentagem de ThO2.

O reconhecimento geológico realizado por Andrade (1986),
na área do Rio Cristalino; os trabalhos posteriores de
reconhecimento de anomalias radiométricas; e a fotointer-
pretação em fotografias aéreas nas escalas 1:60.000 e 1:45.000
permitiram definir quatro unidades litoestratigráficas:

Unidade 1 – representada por rochas metamórficas,
correlacionadas ao Complexo Xingu, envolvendo migmatitos,
granodioritos e granitos. Essa unidade está predominantemente
em contato por falhas com as unidades sobrejacentes.

Unidade 2 – constituída de arcósios, com variações para
arenitos, que apresentam baixo grau de metamorfismo.
Localmente, em zonas de cisalhamento, desenvolvem-se
milonitos e cataclasitos. Os arcósios e os arenitos mostram
coloração variando de esbranquiçada a cinza escuro e têm
como minerais principais quartzo e feldspatos, sendo que este
último atinge até 30% em relação ao total da composição
mineralógica das rochas. Os minerais acessórios são: anfibólio,
clorita, fluorita, zircão, apatita, turmalina, titanita, sericita e
opacos, ocorrendo ainda biotita.

Unidade 3 – é representada por arenitos de coloração
amarelo esbranquiçada, às vezes, cinza-escura, quartzosos,
grãos subarredondados, granulometria variando de fina a
grosseira, mal selecionados, geralmente feldspáticos e matrizes
argilosas. As principais estruturas sedimentares observadas
foram galhas de argila e estratificação cruzada planar. Na
parte basal da Unidade 3, bastante conglomerática,
observaram-se em lâminas delgadas elevadas proporções de
fragmentos de rochas metassedimentares, permitindo
classificá-las também como arenitos líticos conglomeráticos.
Suas matrizes são compostas por sericita, quartzo, goethita,
alanita, traços de zircão e apatita, mostrando às vezes
considerável grau de cristalização, sugerindo um baixo grau
de metamorfismo.

Unidade 4 – representa conjunto de rochas ígneas intrusivas
que cortam os metassedimentos na área do Rio Cristalino
compostas por sienitos, granitos, dioritos e andesitos, que
refletem certo grau de metamorfismo. Dentro desta unidade
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a fotointerpretação destacou expressivo corpo de forma
alongada com 13 km de comprimento por 1,5 a 3 km de
largura. Neste corpo foi coletada uma amostra de rocha de
coloração rósea-acinzentada, granulometria grosseira, com
textura grano-lepidoblástica, cataclasada, constituída
essencialmente por feldspato potássico e aegirina-augita, tendo
como acessórios: biotita, apatita, titanita e pirita,
caracterizando uma composição sienítica.

As demais rochas intrusivas distribuem-se em forma de
diques andesíticos ou em corpos arrendondados graníticos e
dioríticos.

Estrutura

As principais estruturas de caráter regional que cortam a
área do Rio Cristalino são os falhamentos de direção noroeste.
Estas estruturas foram modificadas pela ação de corpos
intrusivos que propiciaram um rendilhado sistema de falhas
em várias direções.

Uma grande falha, também de caráter regional, disposta
na direção E–W, localizada na parte média da área, é
evidenciada nas fotografias aéreas. Esta estrutura é deslocada
pelos falhamentos regionais e provavelmente seja resultante
da reativação de antigas zonas de fraqueza do Complexo Xingu.

Um conjunto de grábens e horstes associados a rochas
intrusivas, disposto na direção noroeste, limitado por rochas
do Complexo Xingu, constitui a principal estrutura local, onde
foram preservadas as rochas da Unidade 2 e Formação
Gorotire, esta última representando unidade psamítica
posicionada no Paleoproterozóico.

Mineralização Uranífera

Na área do Rio Cristalino foram identificados os seguintes
minerais de urânio: uraninita (UO2), kasolita (Pb(UO2)
(SiO3)(OH)3X) e meta-autunita (Ca(UO2)26H2O), ocorrendo,
principalmente, em arcósios da Unidade 2 e arenitos da
Formação Gorotire.

Mineralização primária – Observações de campo e
testemunhos de sondagens mostram que a uraninita está
associada a planos de foliação cataclástica, preferencialmente
N70W/N65E, nos arcósios da Unidade 2. Estudo auto-
radiomicrográfico indica que a mineralização está também
associada a material opaco escuro, que envolve os grãos de
quartzo e feldspatos. Subordinadamente à uraninita ocorrem
magnetita, titanita, pirita, pirrotita, calcopirita e, mais
raramente, arsenopirita. Análises químicas em amostras
seletivas de superfície revelam teores que atingem até 6,1%
de U3O8.

Mineralização secundária – Os minerais secundários de
urânio, resultantes da alteração da uraninita, foram
identificados por meio das análises por difratrometria de

raios X, como sendo kasolita e meta-autunita. Os minerais
que não puderam ser identificados foram posicionados como
pertencentes ao grupo das gumitas. Normalmente a
mineralização secundária é encontrada preenchendo fraturas
nos arcósios da Unidade 2 ou envolvendo galhas de argila nos
arenitos da Formação Gorotire.

A origem da mineralização processou-se com os seguintes
estágios: transporte de urânio em suspensão, concomi-
tantemente com os sedimentos da Unidade 2, para dentro da
bacia de sedimentação; recristalização e subseqüentes
processos hidrotermais, que remobilizaram o urânio até as
armadilhas estruturais, onde encontrou condições adequadas
à precipitação e, finalmente, outra geração de urânio formada
por enriquecimento supergênico.

As evidências geológicas permitem correlações entre alguns
depósitos canadenses e australianos, conhecidos como
unconformity deposits, identificados como os mais importantes
atualmente descobertos.

Jazida de Urânio de Espinharas – Paraíba

O depósito de urânio de Espinharas, localizado próximo a São
José de Espinharas, a 25 km de Patos, no estado da Paraíba,
foi detectado por meio de levantamento realizado durante a
execução do Projeto Rio Grande do Norte/Paraíba (CNEN).

O depósito de Espinharas ocorre em gnaisses e xistos pré-
cambrianos com granitos intrusivos associados que foram
alterados por processos metassomáticos, como albitização e
hematitização, com lixiviação da sílica e enriquecimento em
fosfato.

Trata-se de um depósito de urânio do tipo epigenético, de
origem metassomática, similar às várias ocorrências
espalhadas no Nordeste brasileiro.

Geologia

A área em questão situa-se no bloco norte do Lineamento de
Patos, no contexto do Grupo Caicó. O termo foi introduzido
por Meunier (1964) como Complexo de Caicó, designando
seqüência de biotita-gnaisses, quartzitos e calcários que
afloram próximo à localidade do mesmo nome.

A região do Seridó, na qual se incluiu a área enfocada,
foi considerada por Brito Neves (1973) como uma faixa de
dobramentos constituída de uma seqüência clástica terrígena
formada por paragnaisses, metarcóseos, anfibolitos,
metaconglomerados e quartzitos; essa seqüência progride em
direção ao topo para calcários e rochas calcissilicatadas.

As observações de trincheiras, descrição dos furos de
sondagem e sua interpretação, conjugadas aos estudos
petrográficos e geoquímicos, indicam que o processo de
alteração metassomática ao qual a mineralização em urânio
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está intimamente associada constitui um dos últimos eventos
geológicos na área, sendo posterior a todos os tipos de rochas,
incluindo as rochas graníticas.

A ocorrência de Espinharas não é um fenômeno isolado,
pelo contrário, várias ocorrências no Nordeste apresentam
características semelhantes, sendo que algumas foram
estudadas em detalhe, tais como Araras, Pocinhos, CB-62.
Pilões, Cajá e Barra de Santa Rosa, devido ao seu potencial
uranífero.

Em todas essas ocorrências, um aspecto comum chama
logo a atenção: todas são resultantes de metassomatismo
sódico por meio da alteração das rochas por albitização,
hematitização e enriquecimento em urânio.

Não existe mineralização de urânio em rocha não-
metassomatisada, enquanto nos metassomatitos os valores
em urânio passam do background (5 a 10 ppm U3O8) a valores
de 500 a 1.000 ppm U3O8.

A morfologia dos corpos mineralizados do depósito
uranífero de Espinharas é controlada, primariamente, por
estrutura principal com direção aproximadamente N60ºE com
mergulho de 45º para NW e largura de algumas centenas de
metros que, no geral, limita a distribuição lateral da
mineralização. Secundariamente e dentro do compartimento
definido pela estrutura principal, a morfologia dos corpos é
controlada pelas diversas litologias ali contidas e estruturas a
elas relacionadas.

Gênese da Jazida

Como já foi mencionado, a mineralização de urânio em
Espinharas é semelhante à de diversas ocorrências do Nordeste
brasileiro, incluindo, entre elas, a jazida de Itataia, no Ceará.

Em Espinharas ocorrem zonas com teores em U3O8 bastante
elevados (3–4,5%), que correspondem à formação de brecha,
onde fragmentos de rocha albitizada estão cimentados por
uma matriz argilo-carbonática bastante silicificada. Nesse
material, foi determinada coffinita, que muito provavelmente
representa uma remobilização do urânio precipitado durante
a fase de albitização.

Em resumo, o depósito de Espinharas é caracterizado pelo
processo de alteração metassomática, cuja característica
intrínseca é a dissolução do quartzo e remoção de sílica do
sistema juntamente com aporte de sódio atuando em zonas
de alívio de tensão.

Em termos cronológicos, o metassomatismo em Espinharas
está bem limitado no tempo. Ele ocorreu no final do Ciclo
Brasiliano, pois afetou os granitos tardiorogênicos (tipo
Itapetim). As rochas albitizadas foram, por sua vez, afetadas
pelos falhamentos que originaram os riftes do Paleozóico.

Depósito de Urânio de Amorinópolis – Goiás

O depósito de urânio de Amorinópolis foi descoberto em 1973
por um aerolevantamento radiométrico e está localizado no
sudoeste do estado de Goiás, no flanco noroeste da Bacia
Paraná, numa superfície de 2.000 km2.

A mineralização de urânio ocorre em sedimentos
paleozóicos da Formação Ponta Grossa, do Devoniano Inferior.
A rocha hospedeira da mineralização de urânio é uma camada
de arcóseo com 2 a 8 m de espessura. Três tipos de
mineralização de urânio têm sido encontrados: células
geoquímicas; associação com cangas residuais; e em fraturas.
O principal tipo de mineralização é epigenético, na forma de
células geoquímicas, constituindo corpos na forma de um C
invertido (roll front), tal como encontrado no Platô do Colorado
e Wyoming, nos Estados Unidos. Os minerais de urânio ocorrem
sob duas formas: U6+ (autunita e sabugalita) e primária U4+

(uraninita e coffinita). As reservas medidas do depósito de
Amorinópolis são da ordem de 5.000 t de U3O8.

O urânio concentra-se, preferencialmente, numa camada
de arenito de granulação média a grossa, feldspático, com
intercalações de níveis argilosos, com matéria orgânica. Essa
camada ou blanket, que se apresenta com espessuras variáveis
de 3 a 8m, é representada por arenito feldspático ou
subarcósio. A camada de arenito feldspático encontra-se na
unidade inferior da Formação Ponta Grossa. Nas zonas
mineralizadas, o arenito se encontra, via de regra, intercalado
entre níveis pelíticos, o que confere uma armadilha física.

Depósitos de Urânio de Campos Belos e
Rio Preto – Goiás

Os depósitos de urânio de Campos Belos e Rio Preto, situados
na parte central do estado de Goiás, foram descobertos em
1973 por levantamento aerogeofísico.

O depósito de urânio de Campos Belos está associado a
quartzo-sericita-xistos com grafita e rochas granito-gnáissicas
que pertencem ao Complexo Goiano. A mineralização de urânio
sempre está associada à estruturação tectônica. Todos os
minerais de urânio determinados até o momento são
secundários e compostos por autunita, torbernita e renardita.
A reserva de minério medida alcança 500 t de U3O8.

Os depósitos de urânio de Rio Preto são encontrados na
Formação Ticunzal (Marini et al. 1978) do Paleoproterozóico.
A parte inferior dessa formação consiste-se de alternâncias
de biotita-xistos e gnaisse quartzo-feldspático, enquanto a
porção superior é composta de granada-mica-xistos e xistos
grafíticos. Mineralização primária de urânio (uraninita) foi
detectada em testemunhos de sondagens na Formação
Ticunzal. A mineralização ocorre em fraturas ao longo de xistos
grafíticos contendo pirita.
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Urânio e o Ouro da Formação Moeda –
Minas Gerais

Os metassedimentos da Formação Moeda, base do Grupo Minas
no Quadrilátero Ferrífero, são compostos predominantemente
de quartzito, metaconglomerado e filito. Esses metacon-
glomerados e quartzitos representam depósitos de origem
aluvionar, hospedando mineralização de urânio e ouro
associados. A matriz é quartzosa, sericítica, piritosa e
carbonosa em certos níveis mineralizados. Os minerais
radioativos principais são a uraninita, a brannerita e a coffinita.
Os metaconglomerados uraníferos são essencialmente
oligomíticos, constituídos principalmente por seixos de quartzo
bem arredondados. Ocorrem em áreas restritas da Formação
Moeda, coincidindo aparentemente com as suas seções mais
espessas. A mineralização uranífera ocorre associada à pirita,
presente na matriz em quantidades variando entre 5 e 20%
do total.

Nos depósitos de Au-U de Witwatersrand a distribuição
desses elementos é controlada por fatores sedimentológicos.
Há certa similaridade entre as características dos depósitos
da África do Sul e as feições de mineralização encontradas na
Formação Moeda (Villaça e Moura, 1985, Andrade Ramos e
Fraenkel, 1974).

Reservas Mundiais de Urânio

O urânio se distribui sobre toda a crosta terrestre aparecendo
como constituinte da maioria das rochas. As reservas deste
elemento, para que se tornem economicamente atrativas,
dependem do teor presente assim como da alternativa
tecnológica usada para o seu aproveitamento.

Considerando o quilo (kg) de urânio possível de ser obtido
a custos inferiores a US$ 130.00, as reservas mundiais se
distribuem conforme a Tab. XI.22.

PAÍS t U

Cazaquistão 957.000

Austrália 910.000

África do Sul 369.000

Estados Unidos 355.000

Canadá 332.000

Brasil 309.000

Namíbia 287.000

Total no Mundo 4.416.000

Tabela XI.22  Reservas Mundiais de Urânio
 em toneladas

Table XI.22  Uranium World Reserves, in tons

PAÍS t U

Canadá 10.922

Austrália 4.910

Nigéria 3.714

Namíbia 2.780

Rússia 2.530

Total no Mundo 34.986

Tabela XI.23  Produção de Urânio mundial, em toneladas,
no ano de 1998

Table XI.23  Uranium World Production, in tons, 1998

Produção de Urânio no Mundo

A produção de urânio, no mundo, vem decrescendo desde
1988 em virtude, principalmente, dos baixos preços que o
mercado vem praticando ocasionando o fechamento de
algumas minas de baixo teor, que eram exploradas na Europa
Oriental. Adicionalmente, esses mesmos países estão-se
desfazendo do estoque estratégico acumulado na época da
Guerra Fria, gerando excesso de oferta no mercado.

 Porém, países tradicionalmente produtores de yellowcake
vêm aumentando a capacidade de suas plantas, como é o
caso do Canadá e da Austrália. A Tab. XI.23 apresenta os
maiores produtores mundiais, baseada na produção obtida
em 1998.
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