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RESUMO 

 

 

 O presente trabalho trata de um estudo realizado na indústria de calcário de 

Caçapava do Sul, abordando os efeitos causados pela umidade presente no minério 

nas etapas de beneficiamento, com ênfase para o peneiramento e sua relação com 

a produção. Neste trabalho buscou-se identificar estes efeitos prejudiciais através de 

técnicas de análise do processo de peneiramento industrial, verificando a relação 

existente entre o aumento da umidade presente no minério e a eficiência no 

peneiramento. Esta relação com a eficiência permitiu um melhor controle da 

produção baseado no monitoramento da umidade presente no minério. São 

apontados alguns aspectos operacionais, tais como o suporte de madeira utilizado 

na fabricação de peneiras, a alta inclinação das mesmas, os elevadores de 

transporte e outros fatores que contribuem para que os efeitos da umidade 

prejudiquem ainda mais a produção.  Devido ao alto índice de precipitação nos 

meses de inverno, as mineradoras de calcário diminuem sua produção devido aos 

problemas no processo de peneiramento. Foi proposto um controle da produção do 

minério baseado na umidade presente no mesmo, estimando a produção horária de 

maneira mais eficaz do que a atualmente é realizado em escala industrial.  

 

 Palavras-chave: Umidade. Peneiramento a Seco. Caçapava do Sul. Eficiência.    
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ABSTRACT 

 

 

 This paper discusses a study conducted in the limestone industry of Caçapava 

do Sul, discussing the effects caused by moisture present in the ore at the 

processing stages, with emphasis on the screening and its correlation with ore 

production. This article tried to identify these detrimental effects through technical 

analysis of the screening process, verifying the relationship between the increase of 

the moisture present in the ore and the screening efficiency. This relation with the 

efficiency allowed a better control of production based on the monitoring of moisture 

present in the ore. This article indicates some organizational aspects, such as the 

support of wood used in the manufacture of sieves, the high inclination of sieves, 

limestone elevators, and other effects of moisture that hinder the production. Due the 

high rate of precipitation in winter months, the limestone mining reduces their 

production because the problems in the screening process. It was proposed a control 

of ore production based on moisture present in the ore, estimating  output hourly of 

more effective way than is currently done on an industrial scale. 

 

 

Keywords: Humidity. Dry sieving. Cacapava do Sul, Efficiency. 
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Capítulo 1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A produção de calcário em Caçapava do Sul é fundamental para o 

desenvolvimento econômico do Município e da Região. Incrementos na produção 

atual são positivos, bem como medidas possíveis de serem utilizadas para minimizar 

a problemática da sazonalidade da produção e eventual declínio que prejudique 

substancialmente a rentabilidade das empresas e a economia local.    

  A partir desta realidade, faz-se necessário implementar uma gestão no 

setor da produção de maneira que se possa conciliar desenvolvimento econômico e 

tecnológico, geração de riquezas e preservação do meio ambiente. Neste trabalho 

de conclusão de curso, a expectativa é poder identificar os atuais problemas de alto 

teor de umidade do minério vinculados diretamente com a redução de produção das 

usinas de beneficiamento, principalmente nos meses de inverno.  

 As empresas da região não possuem um controle sobre o teor de umidade 

que o minério chega para as etapas de beneficiamento, o que acaba prejudicando a 

produção. O peneiramento do calcário é uma etapa crucial para a produção do 

minério, pois o minério deve respeitar algumas normas granulométricas para atender 

o mercado. Quanto maior for o teor de umidade do material nesta etapa menos 

eficiente é o processo, pois este fator traz algumas conseqüências para o 

peneiramento, tais como: a aglomeração de partículas, dificuldade na estratificação 

e entupimento da peneira.  

 A partir disto foi feito um estudo de caso na empresa Dagoberto Barcellos 

S/A, com o monitoramento do teor de umidade do minério, suas conseqüências para 

a etapa de peneiramento e o que este fator reduz na produção final do minério para 

comercialização. 
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1.1 Justificativa 

 

 Este trabalho está inserido em um projeto de pesquisa que tem por objetivo, 

através de técnicas de monitoramento e de controle de umidade do calcário, 

aumentar a eficiência do peneiramento hoje executado pelas mineradoras em 

Caçapava do Sul. Considerando a extração de calcários, com relação à 

problemática do teor de umidade do minério ROM, em principio dois focos merecem 

maior atenção desde o início da pesquisa. O primeiro foco está ligado com a água e 

eventuais impurezas que acompanham o minério ROM na etapa de lavra, seu 

controle e previsão. O segundo foco, já na etapa de beneficiamento, é a remoção da 

umidade existente, como a que ocorre naturalmente na zona de aeração dos solos, 

analisando a possibilidade de que esta remoção possa ocorrer de forma induzida 

durante as etapas de peneiramento. Nesta fase crítica do beneficiamento do 

calcário, o minério deve possuir uma umidade mínima e devidamente controlada. 

 Este fator é limitante para este tipo de processo industrial, pois seu 

desconhecimento acarreta uma provável diminuição da produção e, 

conseqüentemente, uma diminuição na rentabilidade geral das empresas do setor. A 

identificação e a solução dos problemas causados pela presença de umidade traz 

vários benefícios para indústria, como o aumento da produção de calcário destinado 

a corretivo de solo e à construção civil no Estado do RS, desenvolver tecnologia no 

beneficiamento, especialmente nas etapas de peneiramento, britagem e moagem, 

considerando as dificuldades atuais impostas pelas variações climáticas no teor de 

umidade, reduzir os custos de forma generalizada no processo produtivo atual de 

calcários através do aumento de produtividade, capacitar funcionários do setor 

produtivo em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias próprias. 

 

1.2 Meta 

 

 A cidade de Caçapava do Sul possui um clima chuvoso, principalmente nas 

épocas de inverno, o que acaba tornando o peneiramento do calcário na região cada 

vez mais difícil de realizar devido ao aumento da umidade superficial das partículas 

do minério. Desta forma a meta deste trabalho é através das técnicas de análise de 
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desempenho de peneiras, obter-se um diagnóstico dos problemas causados pela 

umidade no processo de peneiramento de calcário, nas empresas da cidade, bem 

como esclarecer e quantificar a redução da produção por conta deste fator, 

proporcionando um melhor controle na produção industrial do minério, considerando 

que o mercado consumidor tem o seu pico na época de safra, acaba sendo uma 

produção sazonal de calcário, ou seja, atende seu maior índice na mesma época, 

que é justamente nos meses de inverno, sendo que muitas vezes a produção 

desejada não é atendida devido este problema. 

 

1.3 Objetivos 

 

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

estabelecidos: 

(i) analisar as etapas de beneficiamento do calcário na indústria; 

(ii) obter um relatório da variação do teor de umidade com que o minério 

chega para ser peneirado; 

(iii) seguindo as técnicas de análise do desempenho de peneiras, estimar o 

quanto varia a produção do calcário de acordo com a umidade presente 

no minério peneirado; 

(iv) quantificar o que essa produção representa, principalmente nas épocas de 

maior demanda; 

(v) propor um controle da produção do minério de acordo com o teor de 

umidade presente no mesmo.  

 

1.4 Metodologia 

 

  A metodologia do trabalho consiste basicamente em quatro etapas.  

 A etapa preliminar é a realização de ensaios de peneiramento em laboratório 

utilizando amostras de solo, para validação das curvas de análise do 

desempenho do processo de peneiramento; 
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  A etapa secundária é um estágio na indústria de calcário de Caçapava do 

sul, para o acompanhamento das etapas do beneficiamento como a britagem 

a moagem e o peneiramento, observando as características destes processos 

na indústria, verificando a relação destas etapas com a presença de umidade 

no minério destacando os pontos onde este fator é mais prejudicial para o 

processo. 

  Na terceira etapa haverá a coleta de amostras de calcário na indústria, para 

a realização dos ensaios de análise do desempenho do processo de 

peneiramento, mostrando os efeitos causados com a variação de umidade 

presente no minério peneirado; 

 A quarta etapa é a análise dos resultados da terceira etapa escolhendo o 

melhor método de análise do peneiramento para mostrar os efeitos que o 

aumento da umidade causa na produção do calcário, propondo um método 

para melhorar o controle sobre a produção do minério na indústria.  
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Figura 1-Fluxograma das etapas da metodologia. 

 

 

1.5 Organização do trabalho 

 

 O presente trabalho se encontra estruturado em cinco capítulos oraganizados 

da seguinte forma: 

o capítulo 1 é introdutório; 

o capítulo 2 é uma revisão bibliográfica dos principais pontos abordados neste 

trabalho; 

no capítulo 3 é apresentado uma breve introdução do estudo de caso a ser tomado 

como base para a aplicação dos métodos abordados. Aspectos locais e regionais 

são apresentados, bem como a descrição das etapas do beneficiamento na indústria 

além dos dados básicos do empreendimento; 

o capítulo 4 é onde estão os resultados e as discussões de todas as etapas deste 

trabalho; e 

Amostra de solo

Ensaios de peneiramento 
preliminares

Validação das curvas de 
Eficiência

Coleta de Amostras de 
calcário 

Eficiência do Peneiramento 

Análise do melhor 
resultado de eficiência

Baseado no melhor 
resultado, estimar um 
controle de produção

Estágio na indústria de 
calcário de Caçapava do Sul

Acompanhamento do 
processo de 

beneficiamento do minério

Primeira Etapa

Segunda Etapa

Terceira Etapa

Quarta Etapa
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no capítulo 5 são apresentadas as considerações finais obtidas a partir do trabalho 

realizado e recomendações para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Peneiramento 

 

 Conforme Metso Minerals (2005) os princípios de peneiramento em peneiras 

vibratórias são basicamente os mesmos em qualquer aplicação. O material a ser 

peneirado, ao ser lançado sobre a caixa de alimentação ou diretamente sobre a 

superfície de peneiramento, perde seu componente vertical de velocidade, sofrendo 

alteração na direção de deslocamento. Por vibração, a camada de material tende a 

desenvolver um estado fluido. 

 

2.1.1 Estratificação 

 

 De acordo com Metso Minerals (2005) a estratificação é o processo que 

ocorre na camada de material, por efeito de movimento vibratório, ao deslocar-se 

sobre a superfície de peneiramento, pelo qual as partículas menores, escoando 

através dos vãos criados pelas partículas maiores, encaminham-se para a parte 

inferior da camada, indo de encontro a superfície de peneiramento, enquanto as 

partículas maiores tendem a se deslocar na parte superior da camada. 

 Os fatores inter-relacionados que afetam a estratificação são: 

1- forma de percurso do material: função de estratificação do material, 

espessura da camada, características de funcionamento e da inclinação da 

peneira; 

2- características de funcionamento: amplitude, direção, rotação, tipo de 

movimento e freqüência; 

3- umidade superficial das partículas: alto teor de umidade dificulta a 

estratificação.  
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2.1.2 Probabilidade de Separação 

 

  Metso Minerals (2005) nos diz que é o processo em que as partículas entram 

em contato com a tela e são rejeitadas se maiores que as aberturas da mesma ou 

passam através delas, se menores. 

 A probabilidade de separação de uma partícula é função da relação entre seu 

tamanho e a abertura da tela. Quanto maior for a diferença entre ambos, mais 

facilmente passa ou fica retido a partícula. 

 As partículas de tamanho d > 1,5a (a = abertura da tela) tem reduzida 

importância para o resultado do peneiramento. A quantidade destas influi 

principalmente no desgaste e no consumo de energia. As partículas d < 0,5a são 

também de menor influência, uma vez que passam facilmente pela peneira. As 

partículas 0,5a < d < 1,5a, chamada “classe crítica” determinam tanto a eficiência 

como a capacidade, pois: 

a) As partículas 0,5 a < d <a, muitas vezes, necessitam de várias tentativas para 

passar pela tela.  

b) As partículas de a < d < 1,5a, entopem grande números de malha antes de 

saírem da tela como material retido. 

 

2.1.3 Mecanismo-Classificação  

  

 Segundo Metso Minerals (2005) a taxa de material que flui através das 

aberturas variará dependendo do grau de estratificação e probabilidade. Quando o 

material é introduzido na extremidade da alimentação da peneira, a vibração 

provoca a estratificação (a figura 1 demonstra isso). Este trecho está compreendido 

entre os pontos “a” e “b” com estratificação máxima em “b”. A máxima remoção das 

articulas ocorre de “b” até “c” ( trecho de peneiramento saturado), que é o ponto de 

mais alto grau de probabilidade, porque apresenta alta porcentagem de partículas 

finas. O trecho subsequente é de baixo grau de probabilidade, que vai do ponto “c” 

ao “d”. 
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 Neste trecho, a probabilidade da partícula passar através da abertura é menor 

porque haverá maior percentagem de partículas pertencentes a faixa crítica. 

 Em uma peneira típica de separação simples, uma separação perfeita não é 

comercialmente praticável, porque do ponto “d” em diante a probabilidade das 

partículas passarem através da abertura se torna extremamente baixa. 

 Um peneiramento “comercialmente perfeito” é normalmente considerado 

aquele na ordem de 90 a 95% de eficiência.  

Figura 2- Comportamento da estratificação no peneiramento. 

 

Fonte: Chaves e Peres (1999), modificado pelo autor. 

 

2.1.4 Movimento Vibratório 

  

 Conforme Metso Minerals (2005) a vibração é produzida geralmente por 

mecanismos vibratórios, baseados em massas excêntricas com amplitude de 1,5 a 6 

mm, operando numa faixa de 700 a 1000 rpm. 

 Para boa qualidade de separação é necessário ter-se uma relação certa entre 

a amplitude e a freqüência. Sendo desejável que a partícula, ao deslocar-se sobre a 

superfície de peneiramento, não caia na mesma abertura, mas que também não 

salte ultrapassando várias aberturas, deve-se observar o seguinte: 

- malha maior, amplitude maior, RPM menor. 

a-b: estratificação próxima a extremidade de 

alimentação;

b-c: peneiramento saturado;

c-d: separação por constantes tentativas.
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- malha menor, amplitude menor, RPM maior. 

 Nas peneiras inclinadas, o movimento vibratório é circular num planovertical. 

A vibração levanta o material, produzindo a estratificação e as partículas deslocam-

se sobre a superfície de peneiramento, devido ao impulso do movimento vibratório e 

pela própria vibração. 

 Nas peneiras horizontais, o movimento deve ser capaz de transportar o 

material sem ajuda da força da gravidade. Um movimento linear com um ângulo de 

aproximadamente 45° com a horizontal produz um componente de levantamento 

para estratificação e um componente para transporte. 

 

2.1.5 Tipos de Peneiras 

 

A) Peneiras Vibratórias:  

 Conforme Chaves e Peres (1999) as peneiras vibratórias são constituídas por 

um chassi robusto, apoiado em molas, um mecanismo acionador do movimento 

vibratório e um, dois, ou três suportes para as telas (decks). Quando são peneiradas 

partículas  de tamanho grande, é necessário revestir as paredes internas do chassi, 

com placas de material resistente a abrasão. Quando o material é muito pulvurulento 

e desprende grande quantidade de poeiras, é necessário encapsular ou confinar o 

equipamento. Existem peneiras suspensas, mas seu uso é raro na mineração. 

 As peneiras vibratórias inclinadas têm inclinações variando entre 15° e 35° e 

transportam o material do leito a uma velocidade de 18 a 36 m/min, dependendo da 

inclinação. As peneiras horizontais transportam o material à uma velocidade de 

12m/min.  

 As peneiras vibratórias inclinadas têm um movimento vibratório circular. Este 

movimento faz com que as partículas sejam lançadas para cima e para frente, de 

modo que possam se apresentar à tela várias vezes, sempre sobre aberturas 

sucessivas. Este movimento vibratório causa também a estratificação do conjunto de 

partículas sobre a tela, de modo que as partículas maiores fiquem por cima e as 

menores por baixo. 
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 As peneiras vibratórias horizontais têm um movimento vibratório retilíneo. Se 

o movimento vibratório fosse circular como o das peneiras inclinadas, a partícula não 

sairia do lugar em relação ao deck, pois ela seria lançada para cima ao mesmo 

tempo que o deck mover-se-ia para diante, indo recebê-la no mesmo ponto de tela. 

A altura do vôo imprimido a partícula é menor que na peneira inclinada, o que 

impede seu uso com aberturas grandes. 

Alguns fatos são importantes: 

- a capacidade de uma peneira horizontal é 40% maior que a de uma peneira 

inclinada de mesma área; 

- a faixa em que funcionam de maneira eficiente é muito restrita: 2,5” a 0,125” a seco 

e 2,5” a  48# a úmido; 

- fora desta faixa, sua eficiência é muito baixa; 

- o movimento retilíneo é mais enérgico que o circular e em decorrência a tela tende 

a entupir menos. 

 Peneiras vibratórias horizontais e inclinadas são portanto equipamento 

diferentes e não é impunemente que se troca um pelo outro. Em princópio, deve-se 

dar sempre preferência para as peneiras inclinadas. As peneiras horizontais, 

ficariam então para situações em que não há disponibilidade de espaço vertical, 

limitadoas a sua restrição de tamanhos de peneiramento. 

B) Peneiras Modulares:  

 Segundo Chaves e Peres (1999) a inclinação do deck afeta a altura do leito 

sobre ele e o ideal seria poder aumentar a inclinação até ter um leito cuja espessura 

fosse a de uma única partícula, pois então o peneiramento seria imediato ( todas as 

partículas estariam sobra a tela ). Na realidade, isto é conveniente pois as partículas 

acabariam passando demasiado rápido pela peneira e não haveria tempo para as 

partículas difíceis serem peneiradas. A “banana screen” ou mais precisamente, 

peneira modular, é um conceito novo que tira partido deste fato.  A peneira de 

movimento retilíneo,é projetada com deck dividido em dois ou três módulos de 

inclinações diferentes.  
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 O primeiro módulo tem inclinação elevada, de modo que a altura do leito é 

baixa e as partículas finas chegaram rapidamente à tela. Ocorre rapidamente a 

passagem das partículas fáceis de peneirar o que alivia a peneira rapidamente. 

 O leito assim diminuído chega ao segundo módulo, que tem a inclinação 

adequada para a tela de peneiramento desejado. Ocorre a passagem das partículas, 

facilitada pelo menos volume do leito, pois as partículas fáceis de peneirar já saíram 

e o leito está muito mais baixo, além de já ter ocorrido a estratificação. 

 Finalmente, o terceiro módulo tem inclinação bastante reduzida, dificultando a 

passagem do oversize sobre ele e aumentando a eficiência de peneiramento, pela 

maior chance que as partículas de baixa probabilidade de peneiramento têm de 

passarem. 

 Desta forma, a eficiência do peneiramento é aumentada e, como o movimento 

retilíneo, a área necessária é reduzida de 40% em relação à peneira vibratória 

inclinada. 

C) Outras Peneiras: 

  Segundo Chaves e Peres (1999) existem outros modelos de peneiras, para 

utilizações especiais ou em outras indústrias ( química, farmacêutica, alimentos,...). 

Elas são pouco freqüentes na indústria mineral. Citamos: Peneiras planas circulares 

com movimentos rotativos, peneiras reciprocativas (movimento linear r baixa 

freqüência), Peneiras de probabilidade, peneiras de ressonância e peneiras de rolos 

usadas para peneirar pelotas.  

 

2.1.6 Eficiência do Processo de Peneiramento 

 

  De acordo com Metso Minerals (2005) uma das grandes preocupações na 

classificação é a eficiência do peneiramento. Basicamente, a eficiência é a qualidade 

de separação que a peneira nos fornece. 

 Uma peneira trabalhando com eficiência inadequada poderá causar sérios 

problemas, entre os quais: 
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1- sobrecarga do circuito fechado: uma peneira trabalhando com baixa eficiência 

origina maior carga circulante, pois o material que deveria passar pela peneira 

retorna ao circuito, diminuindo a capacidade real dos equipamentos de 

britagem e/ou moagem e sobrecarregando os equipamentos de transporte; 

2- produtos fora da especificação: uma peneira classificadora final, trabalhando 

com baixa eficiência poderá originar produtos contaminados com partículas 

de dimensões fora das especificações além dos limites de tolerância. 

 A avaliação do resultado do processo de peneiramento é feita pela 

determinação de fatores de eficiência e de contaminação de frações separadas. A 

seguir serão descritos alguns tipos de análise do processo; 

 

2.1.6.1 Eficiência de Remoção dos Passantes 

 

 Conforme Metso Minerals (2005) quando o produto considerado é o material 

retido na tela. Neste caso, deseja-se um mínimo de material “passante” no retido. A 

denominada Eficiência Metso, que é eficiência da remoção dos passantes é dada 

pelas seguintes expressões: 

bE 1001                                                                                                             ( 1 ) 

onde: 

b = percentagem de passante no retido como porce cento do retido; 

 100*retida) realmente é que alim. %de / alim. na retido (%de=E1                                  ( 2 ) 

 

2.1.6.2  Eficiência de Recuperação do Passante 

 

 Quando o produto considerado é o material passante na tela. Neste caso 

deseja-se recuperar o máximo possível de material “passante” existente na 

alimentação. Esta eficiência é dada pelas seguintes expressões:  
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 100*passar) deveria que alim. da % / passa realmente que alim. da (% = E2                      ( 3 ) 

     100 *b)-a(100 / b)-(a 100 = E2                                                                               ( 4 ) 

onde: 

a = percentagem do passante na alimentação como por cento da alimentação; 

b = percentagem do passante do produto retido como por cento do retido.    

 

2.1.6.3 Curva de Partição ou Curva de Tromp 

 

 Wills (2006) propõe para uma análise do peneiramento a criação da Curva de 

Partição ou Curva de Tromp, através de dados disponíveis após ensaios em 

laboratório. Com a construção da curva obtém-se primeiramente um resultado visual, 

onde quanto mais verticalizada for, mais eficiente foi o processo. Há também outros 

fatores que a curva nos proporciona calcular para analisar o desempenho do 

peneiramento, são eles: a imperfeição e o erro provável. A criação da Curva de 

Tromp, ou curva de partição para um peneiramento é feita através da representação 

gráfica do coeficiente de partição, definido como a percentagem da alimentação que 

reporta ao oversize, contra o tamanho médio de abertura das peneiras e é utilizada 

para análise do desempenho do peneiramento. Para obter estes dados é necessário 

ensaios em laboratório até a geração de uma tabela, onde os valores são 

calculados. Na teoria, todo o material menor que a abertura da peneira deveria 

passar, mas não é isso que acontece. Na Figura 3 temos a curva ideal, ou seja, a 

teórica e a curva real, ou seja, o que acontece na prática. 
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Figura 3-Curva de partição ou curva de Tromp. 

 

Fonte: Wills (2006) 

 De acordo com Gupta e Yand (2006) considerando uma peneira com abertura 

de 2mm, numa separação perfeita, qualquer partícula que é inferior a 2 mm deverá 

passar através da tela e, consequentemente, a quantidade remanescente na tela, no 

final do processo deve ser igual a zero. Qualquer partícula que é maior do que 2 mm 

deve permanecer retida e, portanto, a quantidade deste material no produto de 

tamanho grande deve ser de 100%. Isto é, o coeficiente de partição para o material 

a 2 mm no produto oversize será zero e o coeficiente de partição para o material mm 

+2 no produto de tamanho grande será de 1,0 ou 100%. A curva de desempenho 

terá então a forma da linha a cheio,   Figura 4.  Isto é, haverá um salto afiado 0-1,0 

(ou 100%) no ponto de separação. Este ponto de separação é referido como o d50. 

Se o coeficiente de partição é calculado com base no fluxo de resposta negativa, em 

vez de o fluxo de resposta positiva normal, a curva de desempenho terá a mesma 

forma, mas será uma imagem de espelho sobre o d50. O ponto de d50 será o 

mesmo, de qualquer maneira. 

 O desempenho de qualquer separador depende de três factores: 

 a composição característica da alimentação;  

 o valor do tamanho em que a separação ocorre; 

 a nitidez com a qual a unidade se separa da alimentação. 
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Figura 4- Separação perfeita e separação real. 

 

Fonte: Gupta e Yand (2006), modificado pelo autor. 

 Muitas vezes, o critério de desempenho necessário é a capacidade do 

separador de fazer uma separação nítida e comparar diferentes separadores, esta 

deve estar livre da influência da composição da alimentação e do tamanho da 

separação.  

 A curva de desempenho é uma maneira conveniente de mostrar a nitidez da 

separação, no entanto, como um meio de comparação entre diferentes unidades 

separadoras, um valor numérico é melhor para descrever o desvio do 

comportamento ideal. Estes valores numéricos são baseados no erro entre a curva 

real e a linha de separação perfeita, e é denominada de erro provável, área erro. 

 Um modo de quantificar o desvio em relação à separação perfeita é a 

determinação da área entre a curva de desempenho e a curva ideal, desde que o 

coeficiente de partição do intervalo de valores de 100-0. Esta área é chamada a 

zona de erro. Se várias curvas de desempenho são traçados nos mesmos eixos, 

esta área proporciona um meio de comparar a nitidez da separação. Uma maneira 

de comparar esta nitidez é através do cálculo do erro provável, mostrado pela 

fórmula a seguir:  
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2 / d25) - (d75 = Ep                                                                                                      ( 5 ) 

onde: 

d75 = 0,75 no coeficiente de partição; 

d25 = 0,25 no coeficiente de partição.  

 Se a curva de desempenho é uma linha reta entre os d75 e o d25  pontos, em 

seguida, o erro provável é uma medida do declive da curva, por meio do d50 ou 

ponto de 50%. 

Figura 5-Curva de partição com a área de erro na separação real. 

 

Fonte: Gupta e Yand (2006), adaptado pelo autor. 

 A organização de pesquisa francêsa, Cerchar (Centre d'Etudes et de 

Recherches de. Charbonnage de France) foi a primeiro a reconhecer a relação entre 

nitidez de separação e densidade de separação. Eles consequentemente criaram o 

termo imperfeição, designados por I, que foi definida como:   
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P50Ep/  = I                                                                                                                 ( 6 ) 

Ep = Erro provável; 

P50 = 0,5 no coeficiente de partição. 

 Segundo Valadão e De Araujo (2012) na separação de partículas por 

tamanho, os equipamentos de classificação são projetados para operar o mais 

próximo possível da classificação ideal. A classificação ideal, indicada pela curva de 

partição ideal na Figura 3, pode ser definida como sendo a separação da 

alimentação em dois produtos caractrísticos: um contendo somente partículas 

menores que um determinado tamanho e o outro contendo somente a de maior 

tamanho. 

 Na prática por questões de ineficiência, os classificadores nunca atingem as 

condições operacionais que  propiciam a separação ideal. Isso acontece porque 

partículas que possuem mesma forma, tamanho e densidade podem sofrer, de 

maneira diferente, a ação das forças de classificação. Dessa forma tomam trajetórias 

diferentes no classificador. Essa ineficiência normalmente está associada às 

variáveis de processo ou de projeto.  

 O parâmetro d50, denominado por alguns autores como sendo o tamanho de 

separação (corte), é aquela no qual 50% das partículas saem pelo undersize e os 

outros 50% pelo oversize. O tamanho de separação pode ser definido de uma forma 

analoga sendo aquela que alcança uma eficiência de 95%, ou seja, 95% das 

partículas dirigem-se para o undersize, pois não há na prática um peneiramento com 

100% de eficiência, ou seja, sempre existe uma parcela de material menor que a 

abertura da peneira que não passa ataravés dela. 

 A inclinação da curva de partição real, que está relacionada com a eficiência 

do classificador, pode ser expressa pela consideração dos pontos nos quais 75% e 

25% das partículas da alimentação vão para o Undersize. A imperfeição (I) é dada 

por: 

2d50d25/  - d75 = I                                                                                                      ( 7 ) 

 A eficiência de separação aumenta na medida que I se aproxima de zero.  
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 A eficiêcia de separação, proposta por Valadão e De Araujo (2012), pode ser 

obtida pela seguinte equação: 

d25/d75 = E                                                                                                               ( 8 ) 

 Esta eficiência de separação pode assumir valores entre 0 e 1. Valores 

próximos de 0 inddicam uma baixa eficiência de separação; a eficiência igual a 1 

indica uma classificação perfeita no tamanho de corte d50. 

 

 

 

2.1.6.4 Excelência no Peneiramento 

 

  Metso Minerals (2005) nos mostra que pela excelência do processo de 

peneiramento temos outro caminho para a análise da eficiência. Com a realização 

do mesmo ensaio em laboratório, é possível obter dados que possibilitam a criação 

de outro tipo de gráfico, que por sua vez, nos dá valores para um cálculo de 

excelência do processo de peneiramento. Também é possível fazer uma análise 

visual do gráfico, percebendo alterações na eficiência do peneiramento. Para a 

montagem do gráfico, criam-se tabelas com valores obtidos dos ensaios. A seguir é 

mostrado um exemplo de gráfico gerado que mostra a excelência do processo: 
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Figura 6- Ilustração do cálculo da excelência do peneiramento. 

 

Fonte: Metso Minerals (2005), adaptado pelo autor. 

 As duas curvas que se vê no gráfico são do percentual de acumulado 

passante do material passante em determinada peneira e do percentual de 

acumulado passante do material retido na mesma peneira. 

 O resultado visual que se tem está na parte em destaque, onde observa-se 

uma sobreposição entre as curvas, quanto menor esta sobreposição mais eficiente 

foi o processo. Também é possível realizar uma operação que determina a 

excelência do processo, como é mostrado abaixo: 

] d)+(DD/  - 1 [ x 100 = E                                                                                            ( 9 ) 

Onde: 

D – dimensão que corresponde a 99% do passante (99% do passante é menor que 

D); 

d – Dimensão que corresponde a 99% do retido ( 99% do retido é menor que d) 

O processo eficiente de separação deveria manter a excelência em nivei de 80 a 

90%. 

 

 

 

Acumulado Passante 

Acumulado Retido 
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2.2 A Umidade no Peneiramento 

 

 Segundo Chaves e Peres (1999) o peneiramento é feito a seco ou a úmido. 

Peneiramento a úmido não significa peneiramento do material úmido, mas sim 

peneiramento com uma grande quantidade de água, via úmida.  

 Partindo-se do material seco e aumentando a umidade superficial das 

partículas, a operação vai se tornando cada vez mais difícil, até tornar-se totalmente 

impossível. Isto ocorre entre 5 e 8% de umidade. O peneiramento somente voltará a 

ser possível com a presença de quantidade de água muito maior, acima de 60%.  

 Note que a palavra “superficial” está em destaque. Isto porque apenas a 

umidade superficial é que afeta o peneiramento. A umidade presa em trincas, poros 

abertos e poros fechados, no interior da partícula, não. A Figura 7 mostra a umidade 

superficial em função do peneiramento 
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Figura 7-Peneiramento dos materiais em função do aumento da umidade. 

 

Fonte: Chaves e Peres (1999). 

 

 

2.2.1 Umidade Superficial 

 

 Maciel Filho (1994) citou que existem alguns ensaios de umidades que podem 

em partículas de agregados. Quando todos os poros permeáveis estão preenchidos 

e não há um filme de água na superfície, o agregado é dito estar na condição 

saturada superfície seca (SSS), quando o agregado está saturado e também há 

umidade livre na superfície, o agregado está na condição úmida ou saturada. Na 

condição seca em estufa, toda a água evaporável do agregado foi removida pelo 

aquecimento a 100ºC. Capacidade de absorção é definida como a quantidade total 

de água requerida para trazer um agregado da condição seca estufa para a 

condição SSS; absorção efetiva é definida como a quantidade de água requerida 

para trazer o agregado da condição seca ao ar para a condição SSS.  

 A quantidade de água em excesso além da requerida para a condição SSS é 

referida como umidade superficial. Os dados relativos à capacidade de absorção, 

absorção efetiva e umidade superficial são invariavelmente necessários para a 

correção das proporções de água e de agregado em misturas de concreto, feitas a 
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partir de materiais estocados. Como uma primeira aproximação, a absorção de água 

de um agregado, que é facilmente determinada, pode ser usada como uma medida 

da sua porosidade e resistência. 

 

2.2.2 Efeitos da umidade Superficial. 

 

 De acordo com Chaves e Peres (1999) a água na superfície exerce em efeito 

capilar aproximando as partículas e mantendo-as juntas e ainda fazendo as 

partículas mais finas aderirem-se às partículas maiores. Isto impede as partículas 

aglomeradas de encaminharem-se ao produto adequado, prejudicando a eficiência 

do peneiramento. 

 Conforme Miguel Peralta (2013) o efeito da umidade é especialmente sensível 

quando a há grande quantidade de partículas finas. Como a área específica destas 

partículas é muito grande, a umidade de superfície é relativamente maior que a das 

demais. Nestas circunstâncias o peneiramento torna-se difícil de ser realizado. 

 A umidade em um material a ser peneirado pode ou não modificar o 

tratamento deste, pois o material pode apresentar umidade natural tolerável 

(material seco), depender das condições do clima (chuva ou sol), ser peneirado na 

forma de polpa (úmido), receber lavagem sobre a peneira (com sparys) ou 

simplesmente não influenciar nos peneiramentos de materiais grossos. As 

operações de peneiramento podem ser feitas com ou sem lavagem do material 

sobre a tela, mas, esta consideração pode ser definida durante a fase de testes do 

projeto. Um minério com pouca argila e sem pegar umidade durante seu transporte 

pode ser peneirado sem lavagem nas frações grossas ate mesmo ¼ de polegada (1 

polegada = 25,4 mm). Se o minério apresenta alta porcentagem de finos, o 

peneiramento sem lavagem é impossível nas peneiras finas a partir de ¾ de 

polegada. 

 Em seqüência os problemas de aumento da umidade poderiam ser 

ordenados: 

 dificuldade de estratificação; 

 os finos desde 1 mm se aglomeram; 

 os finos se aderem aos grossos; 
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 a camada não estratifica e a faixa granulométrica é totalmente alterada; 

 entupimento da peneira (cegamento). 

 De uma forma geral os materiais totalmente secos ou totalmente molhados 

não dão problemas no peneiramento, mas um material com baixos contidos de água 

(< 5%) e enquanto mais finos podem sofrer graves cegamentos plásticos. 

 

2.2.3 Como Medir o Teor de Umidade 

 

 O ensaio realizado para sua determinação ocorre conforme DAER/RS (1999) 

e é realizado basicamente pela diferença de peso do material antes e após a sua 

secagem na estufa. Mais a frente é detalhado este processo. 

 

2.3 Calcário para Corretivo de Solo 

 

 De acordo com Da Silva (2009) a qualidade do calcário agrícola depende, 

principalmente, do teor, do tipo de elementos que diminuem a acidez e do tempo 

que leva para fazer efeito no solo. Esta qualidade depende da quantidade, que é 

medida por um índice conhecido como “Poder Relativo de Neutralização Total” – 

PRNT, que é obtido através do PN (Poder de Neutralização) multiplicado pela RE 

(Reatividade dada pela granulometria do calcário). O Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento estabelece quatro faixas de PRNT para efeito de 

classificação e comercialização de calcário: Faixa A: com PRNT entre 45,0 e 60,0%; 

Faixa B: com PRNT entre 60,1 e 75,0%; Faixa C: com PRNT entre 75,1 e 90,0%; 

Faixa D: com PRNT maior que 90,0%. Assim, para se corrigir a acidez do solo, deve-

se usar tanto menos calcário quanto maior for o seu PRNT (DNPM, 2009a). 

 O calcário moído e seus produtos, cal virgem e cal hidratada, escória, dentre 

outros, são aplicados no solo para corrigir a acidez e promover o crescimento das 

plantas. Recomenda-se a aplicação dos corretivos de solo alguns meses antes do 

plantio. Assim, a acidez do solo pode ser corrigida antes, permitindo o acesso, pelas 

plantas, aos nutrientes existentes nos solos. O cálcio, ao reagir com hidrogênio em 

excesso, diminui a concentração dos íons hidrogênio, elevando o pH do solo. Os 
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solos brasileiros, assim como os demais solos tropicais são, na sua maior parte, 

ácidos, característica que favorece o aparecimento de elementos tóxicos para as 

plantas, afetando negativamente a lavoura e dificultando o aproveitamento, pelas 

plantas, dos elementos nutritivos existentes. O calcário é o principal produto utilizado 

para corrigir a acidez do solo. Em linhas gerais, ele age reduzindo a quantidade dos 

elementos nocivos, aumentando o nível de cálcio e magnésio, tornando assim o solo 

mais aerado, permitindo maior circulação de água e melhor desenvolvimento das 

raízes e, em conseqüência, proporcionando o aumento da atividade dos 

microorganismos fazendo com que a adubação renda mais. 

 A maior parte do calcário usado para fins agrícolas no Brasil fundamenta-se 

na aplicação direta do produto no solo. Os corretivos de solos são utilizados na 

correção da acidez do solo, para chegar a valores de pH entre 6 e 7, faixa 

considerada ótima para o cultivo de muitas plantas. O calcário, principalmente o 

dolomítico, proporciona dois nutrientes importantes para os solos, cálcio e magnésio, 

como também elementos-traço contidos na rocha calcária. O calcário também 

neutraliza a acidez gerada pelos fertilizantes nitrogenados, tais como nitrato, amônio 

e sulfatos, aumentando o cultivo e o conteúdo orgânico do solo. 

 

2.3.1 Processamento 

 

 Conforme Da Silva (2009) o tratamento das rochas carbonatadas, 

especialmente o calcário, depende do uso e especificações do produto final. A lavra 

seletiva, a catação manual, a britagem em estágio unitário e o peneiramento são os 

métodos usuais para obtenção de produtos, cuja utilização final não requer rígidos 

controles de especificações. Este é o caso, especialmente, para o calcário agrícola. 

 A cominuição do calcário pode ser feita via seca, segundo as etapas de 

britagem, classificação, moagem em moinho de rolos tipo Raymond ou em moinhos 

tubulares com bolas, com cuidados especiais para evitar a contaminação por ferro. 

Para moagem mais fina, são utilizados moinhos micronizadores ou de bolas, com os 

mesmos cuidados em relação à contaminação por ferro. A obtenção de produtos 

para aplicações consideradas nobres necessita de um circuito complexo de 

beneficiamento. Isto acontece quando se busca produtos para as indústrias de: 

papel, plásticos, tintas, borrachas, entre outras. Nestes casos, exige-se a prática da 
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moagem, com mínima contaminação por ferro. Assim, empregam-se moinhos tipo 

Raymond e, nos casos mais críticos, utilizam-se moinhos autógeno e/ou de bolas, 

com revestimentos e meio moedor especiais. 

  A contaminação por ferro responde, diretamente, pela queda na alvura dos 

produtos de rochas carbonatadas, bem como pela diminuição de seu valor 

agregado. A flotação, a separação magnética, entre outros, são processos usados 

para a concentração de calcário ou remoção de impurezas. Desse modo, são 

obtidos produtos de carbonato de cálcio, por meios físicos de purificação ou 

beneficiamento, com elevados índices de pureza. Tais procedimentos são usados 

nas etapas de concentração e não de purificação, razão pela qual há, em alguns 

casos, dificuldades no processo de purificação. O emprego de métodos químicos 

seria a solução, desde que a prática fosse levada a efeito em meio alcalino. Isso não 

é comum, pois a maioria dos compostos de ferro é solúvel apenas em meio ácido, 

sendo, portanto, de difícil aplicação para o caso do calcário. Neste dilema, imputa-se 

ao especialista o uso cada vez mais racional da criatividade e imaginação para 

solucionar as questões caso a caso. 

 

2.3.2 Especificações do Calcário  

 

 Segundo o Parahyba (2009) para que um material seja considerado corretivo 

de acidez, alguns condicionantes devem ser observados: 

1 – o Poder de Neutralização – (PN), que é a capacidade potencial do corretivo em 

neutralizar ácidos e é expressa em teor de neutralizante equivalente ao carbonato 

de cálcio (% E Ca CO3) presente na amostra, cujos métodos analíticos são previstos 

na Instrução Normativa SDA nº 28, de 27 de julho de 2007. Ou melhor, a capacidade 

de neutralização de um corretivo é obtida através de uma determinação analítica 

que se fundamenta em fazer uma amostra de corretivo exercer toda a sua 

capacidade de neutralização sobre uma quantidade conhecida e em excesso de 

ácido clorídrico; em seguida determina-se o excesso de ácido e, por diferença, tem-

se a quantidade de ácido neutralizada, que é quimicamente equivalente à 

quantidade de constituintes neutralizantes presente na amostra de corretivo. Para 

qualquer natureza de corretivo, convencionou-se considerar o constituinte 
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neutralizante como sendo o CaCO3 e o resultado é também expresso em 

“equivalente em carbonato de cálcio – E Ca CO3.”; 

2 – o teor em óxidos de cálcio e magnésio; e 

3 – o Poder Relativo de Neutralização Total – PRNT que calcula a eficiência de 

calcários corretivos agrícolas e é estabelecido em relação ao PN e à Reatividade 

das partículas – RE. Essa é calculada a partir da granulometria do corretivo. 

Reatividade zero para a fração retida na peneira ABNT n.º 10; reatividade 20% para 

a fração que passa na peneira ABNT n.º 10 e fica retida na peneira ABNT n.º 20; 

reatividade 60% para a fração que passa na peneira ABNT n.º 20 e fica retida na 

peneira ABNT n.º 50; e reatividade 100% para a fração que passa na peneira ABNT 

n.º 50. 

 Desta forma considerando-se que sob a denominação calcário podem ser 

entendidas as rochas sedimentares e metamórficas compostas predominantemente 

por carbonato de cálcio e/ou carbonato de cálcio e magnésio, independente da 

relação CaO/MgO, e considerando que sob a classificação de corretivos de acidez 

expressa na Instrução Normativa SDA n.º 35, de 04 de julho de 2006, estão 

incluídos produtos obtidos por tratamento ou então transformação a partir de 

calcários, pode-se concluir que todas as rochas calcárias podem ser consideradas, 

potencialmente, matérias primas para a indústria de corretivos de acidez (calcário 

agrícola, calcário calcinado agrícola, cal hidratada agrícola e cal virgem agrícola). 

 Observa-se, por fim, que o que vai ser determinante na relação Ca/Mg, do 

corretivo de acidez, vai ser um estudo que correlacione as características do solo 

com as características da cultura que se pretenderá implementar. 

 Conforme Sampaio e De Almeida (2005), o calcário utilizado na agricultura 

deve ter uma distribuição granulométrica abaixo de 1,7 mm, com 70% abaixo de 833 

µm e 50% passante em 295 µm. Os teores de CaO e MgO devem ser 28 e 16%, 

respectivamente. 

 

2.3.3 Sazonalidade na Produção do Calcário 

 

 A extração de calcário é uma atividade rentável do ponto de vista econômico, 

mas historicamente sofre com problemas de sazonalidade, pois é vinculada com a 
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demanda do setor de agricultura. A Tabela 1 apresentada abaixo mostra a produção 

do minério no ano de 2011, na cidade Caçapava do Sul. 

Tabela 1-Produção, por empresa, de calcário em Caçapava do Sul no ano de 2011. 

 

Fonte: Associação dos Produtores de Calcário de Caçapava do Sul. 

Conforme pode-se observar, há um aumento significativo na produção do minério 

nos meses de maio até outubro, onde foi destacado na própria tabela. E este 

comportamento também é facilmente notado na Figura 8. 

EM P R ESA JA N F EV M A R A B R M A I JUN JUL A GO SET OUT  N OV D EZ

DB 16.734,3 21.040,6 30.377,2 28.063,1 53.422,8 60.945,3 52.556,0 38.230,9 57.971,8 54.568,4 22.322,3 6.833,7

VIGOR 4.199,7 3.950,0 3.415,4 4.002,2 18.679,4 13.655,6 13.999,5 15.701,0 18.445,2 15.330,9 5.506,4 1.551,0

INDUCAL 9.213,4 12.391,2 9.507,5 23.240,5 44.376,4 45.547,4 39.277,0 33.819,9 38.980,8 22.491,9 16.383,2 13.702,8

FIDA 11.377,6 9.507,1 17.185,4 18.600,2 44.781,2 42.629,2 50.129,8 40.261,8 41.922,0 30.039,3 13.777,2 13.191,2

RAZZERA 1.561,1 2.000,0 2.920,1 9.338,0 12.927,0 12.089,0 9.278,0 9.087,0 14.809,0 12.012,0 7.020,0 3.323,0

M ÔNEGO 12.670,8 27.735,6 45.099,7 36.171,4 59.043,8 56.349,3 54.066,5 58.092,7 48.932,5 31.091,9 10.725,5 12.415,2

SANGALI 7.491,3 4.201,8 2.824,7 3.851,5 13.240,8 11.281,0 6.352,1 9.563,4 14.971,3 9.516,2 5.422,6 3.908,7

T o tal 63.248,2 80.826,3 111.330,0 123.266,9 246.471,4 242.496,8 225.658,9 204.756,7 236.032,6 175.050,6 81.157,2 54.925,6
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Figura 8- Produção de calcário na cidade de Caçapava do Sul no ano de 2011. 

 

Fonte: Autor 

 Assim é possível observar uma maior produção na época de safra, nos meses 

de maio até outubro, ou seja, os meses onde foi necessário produzir mais para 

atender a demanda necessitada pela agricultura. 
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Capítulo 3 

3 ESTUDO DE CASO 

 

 Neste capítulo é apresentada a indústria onde aconteceu o estudo, os 

aspectos geológicos regionais e locais, as etapas da metodologia proposta no 

capítulo 1 e os demais dados utilizados neste trabalho.  

3.1 Área de Estudo 

 

 A Empresa Dagoberto Barcellos S/A, localiza-se no município de Caçapava 

do Sul - BR 392 - km 252,5 faz parte do “GRUPO DB”, que compreende as 

empresas DB Empreendimentos e Participações S/A e Fazenda Santa Helena Ltda 

gerando mais de 900 empregos diretos e indiretos. 

 Fundada em 1918, a Dagoberto Barcellos S/A é uma das pioneiras na 

produção de cal para construção e calcário agrícola. Seu parque industrial abriga 

duas fábricas com capacidade de produção de 900 mil toneladas/ano de calcário, 

uma moderna fábrica de cal para construção com capacidade de produção anual de 

144 mil toneladas e uma fábrica de argamassa com capacidade de produção anual 

de 40.000 toneladas. Hoje, a empresa detém 70% do mercado gaúcho de cal e 25% 

do mercado de calcário. 

 

3.1.1 Geologia Regional 

 

O contexto geológico regional compreende rochas do Complexo 

Metamórfico Vacacaí, que ocorre a oeste do Escudo Sul-Riograndense, constituído 

por uma unidade metavulcânica e uma unidade metavulcanossedimentar. A unidade 

metavulcânica é composta por rochas como metandesito, metatufo, 

metavulcanoclástica e níveis de sedimentos metamorfizados nas fácies xisto verde e 

anfibolito. A unidade metavulcanossedimentar é constituída por lentes de mármore e 

xistos provenientes de metapelito, grafita xisto, quartzitos, anfibolito e níveis de 

metavulcânicas intermediárias, todo o conjunto metamorfizado nas fácies. 
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O Complexo Metamórfico Vacacaí é do período Neoproterozóico (760 a 730 

Ma), limitado, principalmente, por coberturas vulcanossedimentares não 

metamórficas e intrudida por granitos. 

A Suíte Granítica Caçapava do Sul (SGCS), com idade aproximada de 540 

Ma, possui um formato de um corpo elíptico com o eixo maior orientado na direção 

N-S com cerca de 25 km de extensão. A SGCS compreende dois corpos graníticos 

intrusivos no Complexo Metamórfico Vacacaí, sendo que este complexo forma um 

cinturão metamórfico no entorno da SGCS. 

 

3.1.2 Geologia Local 

 

A área de estudo encontra-se inserida no Complexo Metamórfico Vacacaí 

(em maior abrangência), localmente caracterizado por anfibolitos, mica-xisto, talco-

xisto e lentes de mármore e também parte da área abrange a SGCS. Na região do 

município de Caçapava do Sul, é realizada a extração de calcário metamorfizado (do 

tipo marga) ou mármore, inserido na unidade metavulcanossedimentar do 

Complexo, uma rocha metamórfica que possui entre 50% e 95% de carbonatos 

formados a partir de calcários e dolomitos submetidos a pressões e temperaturas 

elevadas. Pode conter impurezas, normalmente de composição silicática que 

formam bandas entre partes de composição carbonática uniforme, possuindo cores 

esverdeadas e amareladas. 

O depósito, de maneira geral, possui uma forma lenticular com direção 

preferencial Norte-Sul, mergulhando em média 30º para leste. Em meios às 

camadas de rocha calcária metamorfizada existem outras partículas minerais 

(argilas e silicatos), consideradas impurezas, que assentaram junto com os minerais 

de calcita e dolomita e metamorfizam-se a milhares de anos. Entre as camadas (ou 

bandamentos) ocorrem intrusões graníticas supergênicas, em sentido concordante 

em relação ao calcário e, em algumas partes, em sentido discordante. Observam-se 

também intrusões de diabásio (formado posteriormente ao granito), intrudidos em 

sentido discordante àquele do calcário. 
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O material pode apresentar-se tanto de forma calcítica, com composição 

mineralógica CaCO3, ou dolomítica, de composição CaMg(CO3)2. De acordo com a 

mineralogia e, consequentemente, sua composição química, diferentes destinações 

são dadas ao minério: enquanto o material calcítico, após passar por processo de 

calcinação, é empregado na fabricação de cal e argamassa, o calcário dolomítico, 

em função das características químicas, é empregado como corretivo de solo. Em 

função da grande presença de intrusões e do alto grau de fraturamento, não é 

possível a utilização para fins ornamentais e de revestimento. Além disso, a porção 

do material calcítico que apresenta maior poder neutralizador e baixo percentual de 

resíduos é enviada para uma usina termelétrica localizada no município de Candiota, 

onde atua na neutralização das emissões decorrentes da queima do carvão. 

 

3.2 Materiais e Métodos 

 

3.2.1 Primeira Etapa – Ensaios com Solo  

 

 Na primeira etapa, a de ensaio de laboratório com amostras de solo, utilizada 

para um aperfeiçoamento da obtenção da eficiência do peneiramento, foram 

utilizadas peneiras de aberturas decrescentes, uma balança para pesar a amostra e 

um agitador de peneiras eletromagnético.  É realizado também, o ensaio que 

determina o teor de umidade da amostra, para posteriormente secá-la e realizar o 

processo novamente, visando comparar os resultados. Essa determinação, do teor 

de umidade, foi realizada de acordo com a especificação técnica do DAER/RS EL. 

002/99 [9] onde se obtém um resultado de teor de umidade.  

 

 

3.2.2  Peneiramento com Amostras de Solo 

 

 O processo de peneiramento feito em laboratório é realizado da seguinte 

maneira: Passo a passo desenvolvido para a obtenção da eficiência do 

peneiramento em função da umidade, o que permitirá a comparação futura de 

peneiramentos com diferentes umidades: 
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 Após receber a amostra de solo, o primeiro passo é o quarteamento da 

amostra com o intuito de homogeneizá-la para a realização do ensaio de 

peneiramento. Assim foram definidas as peneiras a serem utilizadas, sendo no total 

seis peneiras, nos seguintes tamanhos de abertura, em microns: 2000, 1000, 500, 

250, 125 e 63.  

 Depois das peneiras escolhidas e da amostra homogeneizada, utiliza-se uma 

balança para pesar a amstra quarteada assim obtendo uma massa total entre 200 e 

400 gramas, valor no qual não satura as peneiras e é suficiente para a obtenção dos 

resultados, que deve ser anotada para posterior utilização. A partir daí então começa 

o ensaio propriamente dito. 

 Toma-se a amostra em um recipiente e a coloca no conjunto de peneiras a 

uma determinada vibração, regulada pelo agitador de peneiras eletromagnético, que 

nesse caso foi com freqüência de 2Hz, mas que poderá ser alterada para que esteja 

de acordo com a o valor utilizado nas peneiras das empresas de calcário. O 

aparelho é ligado, iniciando o processo de peneiramento número 1. 
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Figura 9- Agitador de peneiras eletromagnético. 

 

Fonte: Autor 

  A amostra fica sob os efeitos do processo durante 5 minutos, tempo 

suficiente para que o material de granulometria menor que as aberturas das 

peneiras passe e o restante fique retido em cada fração. Em seguida é retirado o 

conjunto de peneiras e anotado a quantidade da amostra retida em cada fração das 

aberturas. A Tabela 2 demonstra como é feito a tabela com os dados do material 

retido em cada fração da peneira, ou seja, uma análise granulométrica do material. 
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Tabela 2- Tabela utilizada na coleta de dados do peneiramento do calcário. 

Peneira 

(microns) 

Retido 

(g) % % Acum. %Acum.Pass 

2000 54,9 9,77 

  1000 135,9 24,19 

  500 194,5 34,63 

  250 117,4 20,90 

  125 44,7 7,96 

  63 9,9 1,76 

  Abaixo de 63 4,4 0,78 

  Total 561,7 100     

Fonte: Autor 

 Na primeira coluna, tem-se o tamanho de abertura de cada peneira utilizada, 

já na segunda o peso, em gramas, de quantidade do material retido em cada fração 

e na terceira coluna é o peso em percentagem. 

 Junta-se novamente toda a amostra e determina-se uma única peneira (500µ 

no nosso caso, peneira escolhida por ser uma das intermediárias no processo)  para 

realizar a próxima operação. Novamente a peneira é colocada no agitador 

eletromagnético, com a mesma freqüência utilizada na anterior, e assim é despejada 

a amostra. Desta vez por ser apenas uma peneira o tempo de peneiramento deve 

ser menor, cerca de 1 minuto. Este é o peneiramento número 2. Da mesma forma 

que a prática anterior, anota-se o retido e o passante na peneira, que desta vez são 

separados.  

 Portanto, com a amostra dividida em duas, o passante e o retido na peneira 

de 500µ, realiza-se o ensaio das diferentes amostras em todo conjunto de peneiras, 

uma e depois a outra, sendo os peneiramentos número 3 e 4 respectivamente. 
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3.2.3 Curva de Tromp e de Excelência do peneiramento 

 

  Realizam-se mais duas tabelas semelhantes à mostrada na Tabela 2, para 

que com estes novos dados seja possível formar dois tipos de gráficos a serem 

utilizados para o nosso estudo. Estes que já foram citados anteriormente, a Curva de 

Tromp e o gráfico para o cálculo da excelência do peneiramento segundo Metso 

Minerals (2005) na revisão da bibliografica. 

 A criação da Curva de Tromp, ou curva de partição para um peneiramento é 

feita através da representação gráfica do coeficiente de partição, definido como a 

percentagem da alimentação que reporta ao oversize, contra o tamanho médio e é 

utilizada para análise do desempenho do peneiramento. Assim é gerada a curva, 

onde a tabela utilizada para sua criação é um pouco diferente do que a mostrada na 

tabela anterior.  

Tabela 3-Tabela utilizada para gerar a curva de partição ou curva de Tromp. 

 

Fonte: Autor 

 Já para a criação do gráfico da excelência do peneiramento indicado por 

Metso Minerals (2005) a tabela utilizada é semelhante à mostrada na Tabela 3, onde 

se utiliza a coluna do acumulado passante em função do tamanho de aberturas das 

peneiras, porém são geradas duas curvas, uma do material passante na peneira de 

500µ e outra do material retido na mesma. 

 Após gerar estes dois gráficos, na etapa preliminar, haverá uma análise dos 

mesmos, para identificar falhas existentes, observando os resultados e até fazendo 

comparações. Estes ensaios ajudam a esclarecer e a mostrar a ineficiência no 

peneiramento.  

 Peneira (microns) Massa (g) % Massa (g) %

A B C D E=A+C F=A/E

4000,0 14,08 9,61 0,00 0,00 14,08 1,00

2860,0 55,82 38,10 0,00 0,00 55,82 1,00

2000,0 24,01 16,39 0,00 0,00 24,01 1,00

1000,0 52,61 35,90 31,34 24,81 83,95 0,63

500,0 0,00 0,00 43,03 34,06 43,03 0,00

125,0 0,00 0,00 32,91 26,05 32,91 0,00

Abaixo de 125 0,00 0,00 19,06 15,08 19,06 0,00

Total 146,53 100,00 126,34 100,00 272,87 0,54

OVERSIZE UNDERSIZE Alimentação 

Recalculada

Coeficiente de 

Partição
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 Na Figura 10 é mostrado um esquema resumido da etapa preliminar da 

metodologia: 

Figura 10- Primeira etapa da metodologia do projeto. 

 

Fonte: Autor 

 

3.2.4 O Teor de Umidade 

 

 Um dado de extrema importância para realização deste trabalho é o teor de 

umidade da amostra que se está trabalhando, pois é através da diferença de seus 

valores que será possível demonstrar o diferente comportamento do material no 

processo de peneiramento.  
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 O ensaio realizado para sua determinação é conforme especificação técnica 

proposta por DAER/RS (1999) que será mostrada abaixo. 

 Este método fixa o modo pelo qual se determina a umidade de solos e 

agregados em laboratório. 

Equipamentos: 

a) balança com capacidade de 1kg, sensível a 0,01g; 

b) cápsulas de alumínio com tampa, com capacidade de aproximadamente 100 cm³ 

e 500cm³; 

c) pinça metálica para retirar objetos da estufa ; 

d) estufa elétrica capaz de manter a temperatura entre 105°C e 110°C. 

Amostra: 

Coletar a amostra representativa do material do qual se deseja determinar o teor de 

umidade, na quantidade prevista. 

Cerca de 100g do material que passa na peneira de abertura de 2mm. 

Ensaio: 

- as cápsulas de alumínio, bem como suas tampas, devem ser previamente 

identificadas e pesadas conforme o método DAER/RS-EL 502/99 – Calibração e 

aferição dos equipamentos de laboratório. Anotar na folha de ensaio “cápsula nº” e 

“peso da cápsula”; 

- colocar a amostra úmida dentro da cápsula, fechando-a com a tampa, 

imediatamente. Pesar o conjunto, com aproximação de 0,01g e anotar o valor obtido 

como “peso solo úmido + cápsula”; 

- remover a tampa e colocar o conjunto na estufa elétrica com temperatura entre 

105°C e 110°C; 

- após a secagem, retirar da estufa, tampar a cápsula e deixá-la esfriar à 

temperatura ambiente, a seguir pesar o conjunto e anotar o valo obtido como “peso 

solo seco + cápsula”. 
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Cálculo e Resultado 

Determinar o teor de umidade pela fórmula: 

h= Pa/Ps x 100 = (Ph – Ps)/Ps x 100 

onde: 

h = teor de umidade, em porcentagem; 

Pa = peso de água, em g. que é calculado pela diferença entre o peso do solo úmido 

e o peso do solo seco; 

Ph = peso do solo úmido, em g. que é calculado pela diferença “peso úmido + 

cápsula” menos “peso da cápsula”; 

Ps = peso do solo seco em estufa a 105°C – 110°C em g. que é calculado pela 

diferença “peso seco +cápsula” menos “peso da cápsula”. 

 

3.2.5 Segunda Etapa – Estágio na Indústria 

 

 Para a realização do trabalho faz-se necessário a parceria com uma empresa 

produtora de calcário, para o acompanhamento do processo de peneiramento 

realizado na mesma, bem como a coleta de amostras para os estudos em 

laboratório. Existe um termo de convênio entre a Universidade Federal do Pampa e 

algumas indústrias de calcário do município de Caçapava do Sul, entre elas a 

empresa Dagoberto Barcellos S/A, que foi procurada e acabou firmando a realização 

deste projeto nas suas instalações, que proporcionou o uso de seus laboratórios 

bem como seus equipamentos para a continuidade do trabalho.  

 O objetivo desta etapa é acompanhar as etapas do processo de 

beneficiamento do minério, observando as etapas de britagem, moagem, transporte 

e peneiramento até chegar o produto final, verificando como é realizado o controle 

sobre sua produção e o que a umidade do minério influencia nas etapas. 
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3.2.6 Terceira Etapa – Ensaios com Calcário 

 

 A terceira etapa consiste em coletar amostras de calcário em diversas 

situações, principalmente referente ao clima, para que assim seja possível analisar o 

comportamento do calcário em teores de umidade diferentes, que serão 

determinados antes de cada operação realizada pelo ensaio proposto na 

especificação técnica do DAER/RS EL. 002/99 [9] já citada anteriormente.  

 Portanto, serão realizados ensaios para medir a eficiência com que o 

peneiramento ocorre conforme a umidade presente no material. No entanto o ensaio 

de peneiramento será um pouco diferente do realizado com as amostras de solo, 

pois a peneira utilizada na empresa é de 12mesh ou 1,4mm para o calcário, a 

separação do retido e do passante deve ser em uma peneira de mesma abertura.  

 

3.2.7 A Coleta de Amostras 

 

 Para coletar as amostras corretas, nos ensaios para a Curva de Partição e a 

Excelência do peneiramento é necessário pegá-las antes das mesmas caírem na 

peneira. O fluxograma a seguir mostra o lugar exato de onde são coletadas as 

amostras para o ensaio: 
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Tabela 4- Fluxograma que mostra de onde as amostras são coletadas. 

 

Fonte: Autor 

 As amostras são coletadas por um técnico da empresa com a utilização de 

uma pá devido à dificuldade ocasionada pelo elevador de transporte. Haverá ao 

menos uma coleta de amostra diariamente, contando que os equipamentos estejam 

em operação, os ensaios serão realizados na própria empresa ou no LATRAM 

(Laboratório de Lavra, Planejamento e Tratamento de Minérios) da UNIPAMPA - 

Universidade Federal do Pampa tanto o de peneiramento como o de teor de 

umidade. 

Correia 
transp.

Moinho 01

Peneira 12#

Moinho 2 Moinho 3

Produto 
Final

Pilha 
Pulmão

Calha 
Vibratória

Elevador de 
transporte

Retido na peneira Retido na peneira

Local de onde as 
amostras são 

coletadas.

Peneira 12#
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Figura 11- Coleta da amostra antes de chegar à peneira. 

 

Fonte: Autor 

 Quando os ensaios forem realizados no laboratório da UNIPAMPA, haverá 

uma alteração na programação, pois se deve ter cuidado para que não haja perda 

de umidade da amostra, para isso ela será quarteada até uma quantidade suficiente 

para que seja colocada em um saco plástico e fechada com os equipamentos da 

própria empresa, assim mantendo a sua umidade até chegar ao laboratório, onde 

será dada continuidade no processo. 

 Também serão coletadas amostras do material retido na peneira, assim 

sendo outra maneira de verificar a eficiência do processo pela quantidade de 

material que deveria passar, mas devido a presença de umidade acaba ficando 

retido, o que deve aumentar ou diminuir com a alteração natural da umidade 

presente no minério peneirado.  

Calcário sendo peneirado 

Calcário antes de chegar 

à peneira 
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Figura 12- Coleta de amostras do material retido na peneira. 

 

Fonte:Autor 

 Foram coletadas amostras durante vários dias consecutivos, para que assim 

seja possível obter uma relação da produção diária, com a presença de umidade no 

processo de peneiramento do calcário. Também houve a coleta de amostras 

esporádicas em climas extremos, ou seja, em alguns dias de chuva contínua ou em 

um tempo seco contínuo que afetariam diferentemente o comportamento de minério 

no peneiramento.  

 

3.2.8 O Ensaio com as Amostras de Calcário 

 

 Após coletar a amostra do minério, foi-se para a parte de quarteamento com o 

intuito de homogeneizá-la para a realização do ensaio de peneiramento. Assim 

foram definidas as peneiras a serem utilizadas, sendo no total seis peneiras, nos 

seguintes tamanhos de abertura, em microns: 4000, 2360, 2000, 1000, 500, 125 e 

1400. Mudou-se o jogo de peneiras, pois a peneira de separação deve ser uma 

Material retido na peneira 

Calcário sendo peneirado 
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peneira intermediária, e como a peneira usada na empresa é de 1400 microns, é 

necessário obter três peneiras acima e abaixo dela. 

Figura 13- Etapa de quarteamento da amostra no quarteador Jones em laboratório (LATRAM). 

 

Fonte: Autor 

 Depois das peneiras escolhidas e da amostra homogeneizada, utiliza-se uma 

balança para pesar a amostra quarteada assim obtendo uma massa total entre 200 

e 400 gramas, valor no qual não satura as peneiras e é suficiente para a obtenção 

dos resultados, que deve ser anotada para posterior utilização. Partindo disso 

começa o ensaio propriamente dito com o calcário. 

 Toma-se a amostra em um recipiente e a coloca no conjunto de peneiras 

(4000, 2360, 2000, 1000, 500 e 125 microns) a uma determinada vibração, regulada 

pelo agitador de peneiras eletromagnético, que nesse caso foi com freqüência de 
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5Hz. O aparelho é ligado, iniciando o processo de peneiramento número 1. A 

amostra fica sob os efeitos do processo durante 5 minutos, tempo suficiente para 

que o material de granulometria menor que as aberturas das peneiras passe e o 

restante fique retido em cada fração. Em seguida é retirado o conjunto de peneiras e 

anotado a quantidade da amostra retida em cada fração das aberturas, ou seja, tem-

se uma análise granulométrica do material. A Tabela 5 demonstra como é feito a 

tabela com os dados de cada fração de peneira. 

Tabela 5- Tabela utilizada no ensaio de peneiramento. 

Peneira 

(microns) 

Retido 

(g) % % Acum. %Acum.Pass 

4000 54,9 9,77 

  2360 135,9 24,19 

  2000 194,5 34,63 

  1000 117,4 20,90 

  500 44,7 7,96 

  125 9,9 1,76 

  Abaixo de 125 4,4 0,78 

  Total 561,7 100 

  Fonte: Autor 

 Na primeira coluna, tem-se o tamanho de abertura de cada peneira utilizada, 

já na segunda o peso, em gramas, de quantidade do material retido em cada fração 

e na terceira coluna é o peso em percentagem. 

 Junta-se novamente toda a amostra e determina-se uma única peneira 

(1400µ no nosso caso, peneira escolhida por ser a mesma abertura da peneira 

utilizada na indústria)  para realizar a próxima operação. Novamente a peneira é 

colocada no agitador eletromagnético, com a mesma freqüência utilizada na anterior, 

e assim é despejada a amostra. Desta vez por ser apenas uma peneira o tempo de 

peneiramento deve ser menor, cerca de 2 minutos. Este é o peneiramento número 2. 

Da mesma forma que a prática anterior, anota-se o retido e o passante na peneira, 

que desta vez são separados em recipientes diferentes.  
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 Portanto, com a amostra dividida em duas, o passante e o retido na peneira 

de 1400µ, realiza-se o ensaio das diferentes amostras no conjunto de peneiras 

mencionado anteriormente, uma e depois a outra, sendo os peneiramentos número 

3 e 4 respectivamente. Com a realização deste ensaio é possível gerar tabelas que 

serão utilizadas para a criação da Curva de Partição e do Gráfico de excelência, 

para a análise do processo de peneiramento.  

Figura 14-Fluxograma simplificando as etapas do ensaio de peneiramento com o calcário. 

 

Fonte: Autor 

3.2.9 O Ensaio com as Amostras de Material Retido 

 

 Outra maneira de verificar a eficiência do processo de peneiramento é 

realizando ensaios com amostras do material retido na peneira, pois salienta-se que 

quanto maior a umidade do minério a ser peneirado mais deve ser a quantidade de 

material retido no processo. 
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 Quando o produto considerado é o material retido na tela. Neste caso, deseja-

se um mínimo de material “passante” no retido. A eficiência da remoção dos 

passantes é dada pelas equações (1) e (2) 

 A amostra é coletada ao fim da peneira, onde o minério não tem mais 

chances de ser passante e está a caminho do processo de remoagem como carga 

circulante. 

 O cuidado com as amostras são os mesmos citados anteriormente, ou seja, 

quando o ensaio for na empresa, será feito logo após a coleta, para que não haja 

perda de umidade do minério e quando o ensaio for no LATRAM da UNIPAMPA, as 

amostras são devidamente ensacadas para a realização do processo. 

 O ensaio consiste em quartear a amostra até uma massa de 200 a 400 

gramas de minério. A seguir é colocado na peneira de 12meshs ou 1,4mm e é 

colocada no agitador de peneiras por um tempo de médio de 2 min, com uma 

freqüência de 5Hz. Após este procedimento, é anotada a percentagem de minério 

passante e retido presente neste material. Também serão usadas as peneiras de 20 

e 50 meshs em alguns ensaios, para a verificação do material passante presente no 

retido de acordo com as normas do calcário.   

 

3.2.10 Etapa Quatro – Análise dos Resultados e Estimativa de Produção 

 

 A etapa número quatro consiste em analisar os resultados obtidos com os 

ensaios de peneiramento do calcário. Há dois tipos de ensaios que serão realizados, 

os ensaios com o material que antecede as peneiras e os ensaios com o material 

que ficou retido nas peneiras.  

 No entanto, com os ensaios do material que antecede a peneira é possível 

criar diferentes resultados de análise do processo de peneiramento do minério, 

como no nosso caso: A Curva de Partição e o Gráfico de Excelência do 

peneiramento, que por sua vez nos dão valor em números para esta análise. É 

através destes números que será julgado bom ou não o resultado para estimar a 

produção de calcário na empresa. 
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 Com o ensaio do material retido na peneira, tem-se outro resultado para 

análise do processo de peneiramento do minério, através da denominada Eficiência 

Metso, que recebe este nome por conta do ensaio ter sido proposto pela bibliografia  

Metso Minerals (2009) 

 Portanto através dos resultados destes ensaios será feita a correlação com a 

umidade presente no material, sendo que esta umidade medida é do mesmo 

material ensaiado. Partindo do resultado dos ensaios com a melhor correlação com 

a umidade, poderá ser estimado um controle na produção de calcário da empresa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Capítulo 4 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Etapa Preliminar 

 

4.1.1 O Aperfeiçoamento da Obtenção da Eficiência do Peneiramento 

 

 Para poder aperfeiçoar as técnicas de obtenção da eficiência, foi realizado 

uma etapa preliminar com amostras de solo. Estas amostras passaram diversas 

vezes pelos processos de quarteamento e peneiramento. Foram várias as tentativas 

mal sucedidas até que fosse possível obter resultados satisfatórios. Como um dos 

objetivos do trabalho é analisar o comportamento do material, em situações 

diferentes de umidade presente no processo, diversos testes foram feitos com teores 

diferentes deste fator. Primeiro o peneiramento a seco foi realizado com o material 

em umidade natural e depois o mesmo material após a sua secagem em uma 

estufa. Assim sendo possível uma comparação.  

 Uma alternativa que também foi utilizada para variar a umidade do material a 

ser peneirado artificialmente com jatos de pequena quantidade de água na amostra, 

aumentando a umidade superficial das partículas para analisar o seu 

comportamento durante o processo. Conforme já mencionado, com este aumento, o 

peneiramento se torna menos eficiente, o que pode ser comprovado com os gráficos 

gerados pelos dados do processo. 

 Outro fator que também interfere no peneiramento a seco é a freqüência de 

vibração da peneira. Nos ensaios realizados em laboratório foi possível fazer uma 

comparação do processo, variando este fator podendo também comprovar que com 

o aumento da freqüência de vibração o peneiramento acaba se tornando mais 

eficiente até certa estabilidade. No entanto, não é a ênfase deste trabalho. Alguns 

destes resultados descritos serão mostrados em seguida, bem como o tipo de tabela 

usada para gerar os gráficos, e também os modelos dos mesmos. 
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 Com os diversos ensaios realizados, chegou-se até uma tabela que contém 

todos os dados necessários para a geração dos dois tipos de gráficos. A seguir é 

mostrado um exemplo de tabela mencionada, já com resultados de ensaios 

realizados no laboratório. 

Tabela 6-Tabela utilizada para gerar os gráficos que demonstram o desempenho de peneiras. 

 

Fonte: Autor 

 Com estes dados disponíveis é possível a criação dos gráficos já 

mencionados, e analisando estes, chegar a conclusões sobre a eficiência da 

operação de peneiramento. 

 

4.1.2 Geração das Curvas de Análise do Desempenho de Peneiras 

 

4.1.2.1 A Curva de Tromp ou Curva de Partição 

  

 A criação da Curva de Tromp, ou curva de partição para um peneiramento é 

feita através da representação gráfica do coeficiente de partição, definido como a 

percentagem da alimentação que reporta ao oversize, contra o tamanho médio, em 

microns, de abertura das peneiras e é utilizada para análise do desempenho do 

processo. Portanto, através dos diversos ensaios realizados foi possível aperfeiçoar 

um modelo de gráfico, de acordo com a bibliografia, que demonstra aspectos 

diferentes do desempenho do processo de peneiramento.  

 Peneira (microns) Massa % %Acum. %Acum.Pass Massa % % Acum. %Acum.Pass

A B C D E=A+C F=A/E

4000,0 20,39 18,53 18,53 81,47 0,00 0,00 0,00 100,00 20,39 1,00

2860,0 36,58 33,24 51,77 48,23 0,00 0,00 0,00 100,00 36,58 1,00

2000,0 17,55 15,95 67,72 32,28 0,00 0,00 0,00 100,00 17,55 1,00

1000,0 35,52 32,28 100,00 0,00 25,31 25,87 25,87 74,13 60,83 0,58

500,0 0,00 0,00 100,00 0,00 37,60 38,43 64,30 35,70 25,31 0,00

125,0 0,00 0,00 100,00 0,00 18,83 19,24 83,54 16,46 18,83 0,00

Abaixo de 125 0,00 0,00 100,00 0,00 16,10 16,46 100,00 0,00 16,10 0,00

Total 110,04 100,00 97,85 100,00 207,89

OVERSIZE UNDERSIZE Alimentação 

Recalculada

Coeficiente de 

Partição
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Figura 15- Curva de partição com umidade de 2,17%. 

 

Fonte: Autor 

 Esta curva é um exemplo de gráfico que será usado como base para o 

decorrer do trabalho. É possível observar os dados e calcular os aspectos que 

representam o desempenho da peneira. Ao lado do gráfico, abaixo da legenda 

encontram-se os cálculos realizados 

 Esta curva de partição foi feita com os dados dos ensaios em laboratório da 

etapa preliminar, onde também foi medido o teor de umidade na amostra, que ficou 

no valor de 2,17%. Portanto, com a realização de mais ensaios, com maior e menor 

teor de umidade observa-se que este é diretamente proporcional ao desvio provável 

médio e a imperfeição e inversamente proporcional a eficiência segundo Valadão, ou 

seja, quanto mais úmido o material, menos eficiente o peneiramento.  

 Para uma breve comparação, a figura 18 mostra outra curva de partição com 

menor teor de umidade do material, mostrando através de resultados o que foi citado 

anteriormente. 
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Figura 16- Curva de partição com umidade de 0,99%. 

 

Fonte: Autor 

 Assim é possível uma comparação dos resultados nos dois gráficos, 

mostrando que neste, de umidade menor, o desvio provável médio e a imperfeição 

foram menores que no anterior enquanto a eficiência segundo Valadão é maior. 

 

4.1.2.2 Excelência no Processo de Peneiramento 

 

 O outro tipo de gráfico, para avaliar o desempenho do processo é proposto 

por Metso Minerals (2009), onde é possível calcular em números da excelência do 

processo. De maneira semelhante ao anterior, devido aos diversos ensaios, chegou-

se em um gráfico que será utilizado como padrão para os cálculos. A tabela com os 

dados é mesma mostrada anteriormente, apenas os dados utilizados serão de 

outras colunas.  

 No eixo X é mantido os valores das aberturas das peneiras, no entanto, o eixo 

das ordenadas é composto pelos valores das colunas do acumulado passante do 

under e do oversize, assim sendo gerado duas curvas. Como mostrado na figura 17. 
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Figura 17-Gráfico utilizado para cálculo da excelência do peneiramento. 

 

Fonte: Autor 

 Com o cálculo da excelência é possível fazer uma comparação dos resultados 

em umidades diferentes. Os valores deste gráfico são do mesmo ensaio 

granulométrico realizado para geração da curva de partição mostrada na Figura 17, 

com a umidade de 2,17%. Para uma melhor análise será mostrado a seguir o gráfico 

da eficiência do peneiramento com teor de umidade determinado no valor de 0,99%, 

para poder verificar as diferenças nos resultados (Figura 18). 
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Figura 18- Gráfico para cálculo da excelência em teor de umidade de 0,99%. 

 

Fonte: Autor 

 Assim percebe-se uma diferença significativa na excelência do peneiramento 

conforme a variação da umidade, o que é mostrado pelos gráficos. Notou-se que 

com uma umidade de 2,17% a excelência do processo ficou em 88,9% já quando 

este material está com um teor de umidade de 0,99% houve um aumento para 

96,96%, ou seja, deu salto de 8,06% na excelência do processo de peneiramento. 

 Fatores como o desvio provável, a imperfeição e a própria eficiência 

demonstraram resultados de acordo com o esperado, ou seja, quanto maior o teor 

de umidade presente no processo, menos eficiente ele acaba sendo. Portanto pode-

se dizer que nesta primeira etapa de trabalho foi possível comprovar, com amostras 

de solo, esta diferença. Foi também de grande importante o manuseio com os 

gráficos e tabelas, a fim de chegar em resultados padrões que serão utilizados nos 

ensaios com o calcário, que será o próximo passo. 
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4.2 Etapa 2 – Estágio na Indústria 

 

4.2.1 O Beneficiamento do Calcário 

 

 A empresa Dagoberto Barcellos S/A possui uma infra-estrutura para o 

beneficiamento do minério. Disposta de equipamentos como britadores, moinhos, 

correias transportadoras, peneiras, entre outros. Antes de entrar no processo de 

beneficiamento propriamente dito, o minério ROM passa por balança para o controle 

de produção. Seguindo em frente o material vai para o processo de britagem, onde a 

sua granulometria é reduzida para tamanhos entre 8” e 4. Após passar por esta 

etapa, o minério é transportado por correias transportadoras que o levam até um 

rebritador, que por sua vez, tem por objetivo deixar o material com granulometria de 

0 a 4”. Este material segue em frente onde é despejado em outra correia 

transportadora que o leva até uma pilha pulmão (Figura 19). 

Figura 19- Pilha pulmão que abastece os moinhos. 

 

Fonte: Autor 

 A partir desta etapa começa a moagem do minério, onde os moinhos são 

abastecidos por esta pilha. Assim, após esta etapa o material está pronto para a 

comercialização. O fluxograma a seguir representa basicamente as etapas do 

processo. 
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Figura 20-- Fluxograma básico da etapa de beneficiamento do calcário. 

 

Fonte: Autor 

 O minério ROM que chega das pedreiras, muitas vezes com um alto teor de 

umidade não possui nenhum controle específico sobre este fator e nem qualquer 

outro processo para diminuir sua presença no material que passa pelas etapas do 

beneficiamento. Durante este período do estágio foi monitorado diariamente o 

comportamento do teor de umidade no processo de peneiramento, a Figura 21 

mostra o gráfico com a variação dos valores de umidade presente no minério a ser 

peneirado.  
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Figura 21- Variação do teor de umidade presente no minério a ser peneirado. 

 

Fonte: Autor 

 É possível perceber que há uma variação nos teores de umidade do calcário 

que abastece as peneiras do beneficiamento do minério na empresa Dagoberto 

Barcellos S/A. Isso demonstra o desconhecimento nos efeitos que este fator pode 

causar no processo. 

 

4.2.2 O Processo de Moagem do Calcário 

 

 Como a ênfase do trabalho é o peneiramento do minério após a moagem, ou 

seja, material que é despejado na peneira, faz-se necessário uma explicação 

detalhada desta etapa. 

 O material sai da pilha pulmão e cai em uma calha vibratória que o leva até 

uma correia transportadora. Essa correia descarrega o material em um primeiro 

moinho de martelos, onde a seguir é transportado por elevadores até chegar às 

peneiras, que possuem uma abertura de 12#. O material que passa pela peneira é o 

produto final, já o material que fica retido retorna como carga circulante para outros 

dois moinhos, denominados moinhos 2 e 3, onde passam novamente pela moagem 
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como carga circulante e retornam para o processo de peneiramento. É este 

peneiramento o alvo do trabalho. O fluxograma representado na figura 11 mostra o 

local onde são coletas as amostras utilizadas nos ensaios. 

Figura 22- Correia transportadora alimentando o moinho de martelos com o material da pilha 

pulmão. 

 

Fonte: Autor 

 

4.2.3 O Peneiramento  

 

 O processo de peneiramento na empresa Dagoberto Barcelos S/A é feito 

através de peneiras fabricadas na própria empresa. Possuem 1,95 metros de altura 

por 1 metro de largura. Sua tela é fabricada sobre uma estrutura de madeira que da 

suporte, porém essa estrutura acaba diminuindo a área da peneira e 

conseqüentemente sua eficiência.  Possui uma abertura de 12meshs ou 1,4mm. 

Depois de prontas, são colocadas duas peneiras em outra estrutura base onde 

acontece o peneiramento, ou seja, considera-se uma peneira de 3,9 metros de altura 

por 1 metro de largura. Há uma inclinação de 30°, um tanto excessiva, pois acaba 

fazendo com que o material percorra rapidamente a área do peneiramento, não 
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dando o tempo necessário para que todo o minério menor que a abertura da peneira 

reporte-se ao passante. O sistema de vibração é realizado através de um 

motovibrador da marca Claridon e o modelo EV750/2. 

Figura 23- Estrutura de madeira que dá suporte para a peneira. 

 

Fonte: Autor 

 O material chega às peneiras através de elevadores de transporte que 

carregam e despejam o material moído nas mesmas. É observado que em algumas 

ocasiões esses elevadores prejudicam o processo, pois não estão dimensionados a 

descarregarem o material no centro da peneira, causando uma aglomeração de 

minério no canto, o que prejudica o peneiramento.  
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Figura 24- Estrutura base onde são colocadas as peneiras, com o elevador que descarrega o 

minério na mesma. 

 

Fonte: Autor 

 Na Figura 24 é possível perceber a alta inclinação utilizada nas peneiras, 

também se percebe o elevador de transporte que descarrega o minério nas 

peneiras. Destaca-se que há a utilização de coberturas sobre as peneiras, 

amenizando a dispersão do pó gerado nesta etapa. 
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Figura 25-Fluxograma global do peneiramento. 

 

Fonte: Autor 

 

4.2.4 A Produção do Calcário  

 

 O trabalho em empresas de mineração é feito de modo a ser divido em turnos 

para uma maior produção. Geralmente é feito três turnos de produção, com um turno 

de manutenção das máquinas, que pode ser separado ou até mesmo em uma 

paralisação de algum turno de produção. Na empresa Dagoberto Barcellos S/A a 

produção do calcário é dividida em três turnos, o primeiro começa às 23:30 

terminando às 7:30, o segundo é das 7:30 até às 15:30 e o último começa as 15:30 

e vai até ás 23:30. A manutenção para troca de peças de reposição e outros afins é 

dentro do terceiro turno, no horário de pico de energia, começando às 17:50 e 

terminando às 21:10. 

 Nas empresas de mineração, é indispensável que exista um controle rigoroso 

sobre a produção de qualquer produto comercializado ou até mesmo usado dentro 

da própria empresa. Normalmente este controle é feito com balanças de fluxo nas 

correias, saída de peneiras, nos silos, ou seja, em diversos locais pré-estabelecidos 

que seja necessário o acompanhamento.  
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 Na empresa Dagoberto Barcellos S/A não há um controle específico sobre a 

produção de calcário. O minério ROM é pesado quando chega das pedreiras e após 

isso não existe um acompanhamento da tonelagem que é britada, moída e que vai 

para o produto final. A estratégia usada na empresa para o controle da quantidade 

de toneladas de minério produzido é feita por números estimados da produção dos 

moinhos multiplicados pelo tempo que os mesmo ficam em operação. O conjunto de 

moinhos, um principal e dois da remoagem, segundo os técnicos da empresa, 

produzem 35 t/h de material passante, em condições boas de operação. Portanto o 

tempo que este conjunto fica em operação, multiplicado pela sua capacidade 

produção é o controle que existe na empresa. Para a produção de calcário são 

utilizados dois conjuntos de moinhos e este controle então é feito com o seu dobro, 

ou seja, ao invés de usar 35t/h para a estimativa final os técnicos então usam 70t/h. 

 Na estimativa de produção, leva-se em conta também a experiência do 

operador responsável por aquele setor na fábrica, como tem dias em que a umidade 

do material afeta bastante no peneiramento, 70 t/h seria uma extrapolação na 

produção. Neste caso, o operador considera menor a produção dos moinhos 

conforme sua experiência e alguns outros aspectos como a quantidade do produto 

que foi comercializado, através de dados obtidos na expedição, assim é usado 

valores como 60,50 e 40 t/h de produção dos moinhos. A partir disso é feito o cálculo 

estimado da produção de calcário na empresa Dagoberto Barcellos. Para melhor 

compreender esta situação, duas tabelas com dados de produção da empresa em 

dois dias diferentes serão mostradas. 

Tabela 7- Controle da produção de calcário realizado no dia 27/04/2013. 

 

Fonte: Autor 

Turno Horário Horas em Operação Produção dos Moinhos (t/h) Produção Estimada(t)

I Turno 23:30 ás 07:30 7,24 70 506,8

2 Turno 07:30 às 03:30 3,21 70 224,7

3 Turno 03:30 às 22:30 3,49 70 244,3

Manutenção 17:50 às 21:10 Total 975,8

Produção diária na empresa Dagoberto Barcellos Dia 27/04/2013
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Tabela 8-Controle da produção de calcário realizado no dia 16/04/2013. 

 

Fonte: Autor 

 As tabelas de produção mostram a diferença na quantidade de calcário 

produzido em dois dias de umidade diferentes, mesmo com os moinhos com mais 

tempo em operação a quantidade de calcário produzida na Tabela 8 é menos que a 

da Tabela 7. A umidade do dia 27/04 é menor que a do dia 26, esta pode ser a 

justificativa para a alteração no valor da produção dos moinhos. No entanto como 

eles não controlam esta umidade, o fator da produção dos moinhos foi alterado 

devido à experiência do técnico responsável que observou diferenças na quantidade 

de material pronto para comercialização e o que estava saindo na expedição. Assim 

foi uma maneira de ele estimar e regularizar a produção. 

 

4.3 Ensaios com Amostras de Calcário 

 

 Para a análise do comportamento do minério, conforme o seu teor de 

umidade, durante o processo de peneiramento, foram coletadas amostras de 

calcário após a sua saída do moinho, antecedendo sua chegada na peneira. 

Podendo assim ser realizado os ensaios para a geração da Curva de Partição e o 

Gráfico de Excelência do processo de peneiramento. Também foi realizado os 

ensaios com as amostras do material retido na peneira, sendo outra maneira de 

verificar a eficiência do peneiramento do minério. 

 Para uma primeira comparação entre os resultados obtidos pelas Curvas de 

Partição, serão utilizados dois diferentes ensaios que tenham o teor de umidade com 

valores extremos, ou seja, um teor de umidade relativamente alto (Figura 26), de 

acordo com os ensaios feitos pela especificação técnica do DAER, e o outro ensaio 

que tenha sido realizado com um teor de umidade baixíssimo (Figura 27). 

Turno Horário Horas em OperaçãoProdução dos Moinhos Produção Estimada(t)

I Turno 23:30 ás 07:30 6,15 40 246

2 Turno 07:30 às 03:30 7,11 40 284,4

3 Turno 03:30 às 22:30 1,35 40 54

Manutenção 17:50 às 21:10 Total 584,4

Produção diária na empresa Dagoberto Barcellos Dia 16/04/2013
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Figura 26-- Curva de partição com o minério em 2,3% de teor de umidade. 

 

 Com a geração desta curva de partição é possível calcular alguns fatores que 

nos dão, em números, uma maneira de comparação dos resultados com os outros 

ensaios de peneiramento de diferentes umidades. O erro provável, a imperfeição, a 

eficiência segundo Valadão são os exemplos destes fatores. 
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Figura 27- Curva de partição do calcário com 0,2% de teor de umidade. 

 

 Portanto, com a comparação destas duas curvas de partição, através dos 

números calculados pelos fatores gerados pela curva, se tem uma maneira de 

verificar o comportamento do material de acordo com a presença de umidade no 

mesmo. Na Curva de Partição da Figura 27 tem-se valores de 270 para o erro 

provável, 850 para o tamanho de separação, 0,318 para a imperfeição e 0,557 para 

a eficiência segundo Valadão. Já na segunda curva de partição representa na figura 

28, com um menor teor de umidade, os resultados foram os seguintes: 262,5 de erro 

provável, 850 microns de tamanho de separação, uma imperfeição de 0,308 e a 

eficiência Valadão no valor de 0,567. 

 Através destes resultados é possível perceber, apesar da pequena diferença, 

que com o aumento da umidade o peneiramento acaba se tornando menos eficiente.  

 Outra maneira de verificar a eficiência do processo é pela geração do gráfico 

de excelência do peneiramento, proposto por Metso Minerals (2005) da mesma 

maneira realizada com as curvas de partição, serão comparados os resultados deste 

gráfico com os teores de umidade no valor de 2,3% e 0,2% obtidos através de 

ensaios. 
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Figura 28-Gráfico de excelência do peneiramento com 2,3% de teor de umidade. 

 

Fonte: Autor 

 Além de um resultado visual, obtido pela área de sobreposição das curvas, o 

gráfico de excelência nos mostra em números como foi o processo de peneiramento 

do minério, como mostrado na Figura 29. 

Figura 29-- Gráfico de excelência do peneiramento do calcário com teor de umidade de 0,2%. 

 

 Nesta comparação se nota uma maior diferença entre os dois processos de 

peneiramento, com a umidade de 2,3% o peneiramento do calcário teve uma 
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excelência de 61,31% e quando o teor de umidade caiu para 0,2%, notou-se um 

aumento significativo neste fator, subindo para 70,47% na excelência do processo. 

Há também um resultado visual entre os dois gráficos, observando que o gráfico 

com 0,2% de umidade possui uma área bem menor na sobreposição das curvas. 

 Outra maneira para comparação da eficiência do peneiramento com 

diferentes umidades é feita com amostras de minério que ficou retido na peneira, 

verificando quanto há de material menor que a abertura da peneira, ou seja, que 

deveria passar, mas não passa devido à umidade excessiva presente no minério. O 

ensaio realizado consiste no peneiramento das amostras de material retido na 

peneira, em laboratório, no agitador eletromagnético, verificando a porcentagem de 

material que deveria passar pela peneira. Para isso foi criada uma tabela (Tabela 9) 

com o cálculo destes dados para uma comparação. 

 

 

Tabela 9- Tabela com os dados de alguns ensaios de peneiramento com o material retido na 

peneira. 

 

 Assim também é possível perceber o comportamento do material conforme a 

umidade presente durante o processo de peneiramento, sendo que quanto maior a 

umidade presente no minério a ser peneirado maior deverá ser a quantidade de 

material retido na peneira. Já neste material retido haverá uma maior quantidade de 

minério menor que a abertura de peneira, mas que não passa pelos efeitos da 

umidade, ou seja, menor é a eficiência do peneiramento. O que é comprovado na 

tabela 9. 

Dia 22.04 23.04 24.04 25.05 26.04 29.04 30.04 02.04

Teor de Umidade % 1,393 1,608 0,446 1,127 1,429 0,390 0,964 1,327

Peso da Amostra 240,930 274,817 274,120 247,600 295,007 265,917 240,445 276,547

Retido 77,746 87,193 141,631 70,760 122,446 200,407 104,002 86,973

Passante 164,054 186,762 131,988 176,492 171,459 64,701 135,331 188,806

Total 241,800 273,955 273,619 247,252 293,905 265,108 239,333 275,779

Retido % 32,153 31,827 51,762 28,619 41,662 75,594 43,455 31,537

Passante % 67,847 68,173 48,238 71,381 58,338 24,406 56,545 68,463

Total 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Eficiencia Segundo a Metso % 32,153 31,827 51,762 28,619 41,662 75,594 43,455 31,537
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4.4 Análise do Melhor Resultado e Estimativa de Produção 

 

 Foi realizado uma análise dos resultados obtidos nos ensaios com as 

amostras de calcário, escolhendo o que melhor representou os efeitos da umidade 

no peneiramento a seco do minério para estimar a produção na empresa Dagoberto 

Barcellos S/A. Portanto, foi criada uma tabela com todos os dados de avaliação do 

processo de peneiramento buscando identificar a melhor correlação destes com a 

variação de umidade no processo. 

 

 

 

 

Tabela 10-Tabela dos diferentes dados obtidos para a análise do processo de peneiramento 

com a variação da umidade. 

 

Fonte: Autor 

 

4.4.1 Análise do Melhor Resultado 

 

 A partir desta tabela com todos os dados disponíveis, das diversas amostras 

coletadas durante determinado período de tempo, é necessário avaliar o 

comportamento dos diferentes fatores, (mostrados na Tabela 10), com a umidade 

Data 02/abr 03/abr 04/abr 05/abr 08/abr 09/abr

Umidade 0,468583 0,487407 0,796407 0,426564 0,732826 0,518172

Erro Provável 340 312,5 330 335 335 307,5

CP 950 904 925 950 940 900

Imperfeição 0,35 0,34 0,356 0,352 0,356 0,341

Excelência 69,36 69,8 69,08 70,32 69,15 70

Eficiencia UFMG 0,514 0,528 0,518 0,512 0,518 0,53

Eficiencia Metso 54,214 49,47112 51,24748 47,09655 52,44855 68,48863



80 
 

presente no minério processado. Isto se torna possível com a geração de gráficos de 

correlação entre a umidade e as outras variáveis.  

 Com a geração do gráfico de dispersão entre o teor de umidade e a 

imperfeição, Figura 30, é possível perceber que não existe uma correlação entre as 

variáveis, uma nuvem de pontos espalhados que não pode ser usada como dados 

que representam os efeitos da umidade de acordo com a imperfeição do precesso 

de peneiramento na produção de calcário. 
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Figura 30- Gráfico de correlação entre o teor de umidade e a imperfeição no processo de 

peneiramento do calcário. 

 

Fonte: Autor 

 Na Figura 31 temos o gráfico de dispersão entre o teor de umidade e a 

eficiência segundo Valadão, onde é possível perceber que também não há 

correlação destas variáveis. Portanto, fica decidido que estes dados estão 

descartados para o uso na estimativa de produção. 

Figura 31- Gráfico de correlação entre o teor de umidade e a eficiência segundo Valadão no 

processo de peneiramento do calcário. 

 

Fonte: Autor 
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 Já na Figura 32, encontra-se o gráfico de dispersão entre o teor de umidade e 

a excelência do processo de peneiramento do calcário na empresa Dagoberto 

Barcellos S/A. Nota-se que estes fatores são inversamente proporcionais, pois com 

o aumento do teor de umidade a excelência do processo vai diminuindo conforme 

mostra a linha de tendência. O fator de R² já nos mostra uma melhor qualidade na 

correlação dos dados em relação aos gráficos anteriores. Porém ainda não é um 

resultado que pode ser usado como base para os cálculos de produção. 

Figura 32- Gráfico de correlação entre o teor de umidade e a excelência do processo de 

peneiramento do calcário. 

 

 A Figura 33 representa o gráfico para análise dos resultados obtidos com da  

correlação entre o teor de umidade e o erro provável no processo de peneiramento 

do calcário. Porém o que se observa é que não existe uma correlação entre os 

mesmos. 
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Figura 33- Gráfico de correlação entre o teor de umidade e o erro provável no processo de 

peneiramento de calcário. 

 

Fonte: Autor 

  Na Figura 34 o gráfico gerado para a análise da correlação entre o teor de 

umidade e o tamanho de separação também demonstra que não existe uma 

correlação entre eles,  não podendo serem usados para os cálculos seguintes. 

  

Figura 34 - Gráfico de correlação do teor de umidade com o tamanho de separação "CP" no 

processo de peneiramento do calcário. 

 

 Já na Figura 35 temos o gráfico que demonstra a correlação entre o teor de 

umidade e a eficiência Metso no processo de peneiramento do calcário na empresa 
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Dagoberto Barcellos S/A. Nota-se que há uma tendência inversamente proporcional 

nos dados, ou seja, conforme aumenta o teor de umidade a eficiência Metso vai 

diminuindo. Este é o melhor resultado obtido, comprovado pelo R², fator que mede a 

qualidade da correlação entre duas variáveis. 

   

Figura 35- Gráfico de correlação entre o teor de umidade e a Eficiência Metso no processo de 

peneiramento do calcário. 

 

 Portanto baseado nestes gráficos mostrados acima, nota-se um melhor 

resultado no gráfico representado na Figura 35, a correlação entre o teor de 

umidade e a eficiência Metso. Está correlação significa que quanto maior for o teor 

de umidade menor é a eficiência Metso, que é calculada pelo material retido na 

peneira, ou seja, quanto maior o teor de umidade, maior a quantidade de material 

menor que a abertura da peneira que reporta ao material retido e retorna como 

carga circulante para a remoagem. Assim, conforme estes resultados será feito um 

processo para a estimativa da produção na empresa. 

 

4.4.2 Estimativa para o Controle da Produção 

 

 A partir da análise do melhor resultado entre os ensaios de peneiramento, 

pode-se fazer uma estimativa para o controle da produção de calcário na empresa 

Dagoberto Barcellos S/A.  
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 Como já citado anteriormente, o controle é feito baseado na capacidade de 

produção dos moinhos vezes o tempo que eles ficam em operação. Considera-se 

pelos técnicos da empresa que o conjunto de 3 moinhos, um que recebe o material 

da pilha pulmão e outros dois que recebem o minério da carga circulante, em boas 

condições de operação, produz 35t/h de produto passante na peneira de 12#. 

Portanto, através do resultado obtido com o gráfico na Figura 35 é possível fazer um 

controle de produção de acordo com a umidade presente no minério a ser 

peneirado. Esta proposta de controle será explicada a seguir: 

 Pelo gráfico representado na Figura 35, a linha de tendência nos mostra o 

maior valor de eficiência do processo de peneiramento como 70. Portanto este valor 

de 70 é considerado como o pico da produção, ou seja, as 35t/h produzidas pelo 

conjunto de moinhos. A partir deste resultado, criou-se uma tabela com valores de 

produção para outros valores de eficiência, isso possível de acordo com o cálculo 

utilizado na empresa, onde estes valores de produção de 70, 60, 50 e 40 são 

constantemente usados para as estimativas. A partir deles foi dado valores para as 

eficiências de cada produção. 

Tabela 11- Valores para a estimativa de produção conforme a eficiência Metso 

 

Fonte: Autor 

 Conforme estes dados é possível gerar um gráfico onde terá um valores para 

a estimativa de produção de acordo com o valor de eficiência Metso encontrado. 

Eficiência Metso% Produção t/h

70 70

60 60

50 50

40 40

30 30
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Figura 36-Gráfico para a estimativa de produção conforme a eficiência do processo de 

peneiramento. 

 

Fonte: Autor 

 Portanto, o processo proposto para um melhor controle na produção do 

calcário conforme a umidade presente no material é: 

 realizar ensaios de umidade do material que está chegando à peneira; 

 verificando esta umidade, olhar no gráfico representado na figura 35, quanto 

que ela representa em valores de eficiência; 

 com o valor da eficiência, encontrar o fator de produção do conjunto de 

moinhos;  

 multiplicar este fator pelo tempo em que os moinhos ficaram em operação. 

 

 Assim é possível ter um controle sobre a estimativa da produção de calcário 

na empresa Dagoberto Barcellos conforme a variação da umidade presente no 

minério. 
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Capítulo 5 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho possibilitou uma melhor avaliação dos efeitos causados 

pela umidade no peneiramento a seco na produção de calcário em Caçapava do 

Sul, especificamente na empresa Dagoberto Barcellos S/A. Conforme o aumento do 

teor de umidade que o minério chega para a etapa de beneficiamento/peneiramento, 

constata-se uma diminuição na produção do produto final para comercialização. Isto 

ocorre devido a alguns efeitos causados no peneiramento a seco do minério que 

contém umidade superficial em excesso, tais como a aglomeração das partículas 

finas, a dificuldade na estratificação, a facilidade do minério fino em se aderir aos 

grossos no peneiramento, entre outros. Sabendo-se destas dificuldades industriais, 

foram realizados diversos ensaios de avaliação da eficiência do processo de 

peneiramento, visando obter uma relação entre a umidade do peneiramento e a 

produção real em t/h.  

 Alguns aspectos que avaliam o processo de peneiramento não tiveram 

correlação com o teor de umidade presente no minério, tais como o erro provável, a 

imperfeição, a eficiência segunda Valadão [5] e o tamanho de separação, todos 

estes gerados pala curva de partição. No entanto, o ensaio de excelência do 

processo de peneiramento e o ensaio do material retido na peneira apresentaram 

correlação satisfatória com o teor de umidade. O ensaio com o material retido 

representou, que quanto maior o teor de umidade do minério, mais partículas que 

deveriam passar pela peneira ficam retidas, retornando aos moinhos como carga 

circulante. Com estes ensaios foi possível realizar uma alternativa para a estimativa 

de produção da empresa de acordo com o teor de umidade presente no minério.  

 O processo de peneiramento do calcário nas indústrias sofre de algumas 

deficiências em fatores operacionais, tais como: a ausência de controle da umidade 

presente no minério; a fabricação própria das peneiras com os suportes de madeira, 

entre outros, que acabam diminuindo a área de peneiramento; a alta inclinação das 

peneiras que fazem com o minério tenha pouco tempo para atravessar a tela; os 

elevadores de transporte que descarregam o minério no canto das peneiras. Estes 
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fatores contribuem ainda mais para o aumento dos efeitos causados pela alta 

umidade no peneiramento do minério e conseqüentemente na produção da 

empresa.  

 A partir deste trabalho recomenda-se mais pesquisas sobre os efeitos 

causados pela umidade no peneiramento do calcário, bem como a proposição de 

soluções para sanar este problema que é tão prejudicial à produção das empresas. 

O dimensionamento de uma peneira ideal para o processo, com a inclinação correta, 

o tempo de residência do minério na peneira correto, a vibração correta. Também é 

recomendada uma análise crítica das etapas de beneficiamento do minério, desde a 

britagem até o peneiramento final, identificando deficiências operacionais em cada 

etapa e propondo soluções para as mesmas. Uma nova coleta de dados para um 

adensamento de amostras e conseqüentemente informações sobre este problema. 
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APÊNDICES 

 

 

1. Dados dos ensaios em laboratório com o calcário 

Tabela com os dados dos ensaios realizado em laboratório com amostras de 

calcário da empresa Dagoberto Barcellos S/A. 

 

Dia Umidade Erro Provável CP Imperfeição Excelência Efic. Valadão Eficiencia Metso

01/mar 0,8 - - - - - -

04/mar 0,6 262,5 850 0,30 69,56 0,571 -

05/mar 0,74 323,5 925 0,35 70,15 0,521 -

06/mar 0,77 375 1150 0,32 70,37 0,516 -

07/mar 0,58 287,5 875 0,33 69,49 0,549 -

08/mar 2,3 270 850 0,318 61,31 0,557 -

09/mar 0,87 357,2 1020 0,35 67,8 0,511 -

10/mar 1,03 325 940 0,34 70 0,527 -

11/mar 0,87 262,5 850 0,308 72,03 0,567 -

12/mar 0,85 312,5 925 0,337 70,7 0,528 -

16/mar 0,6 300 900 0,33 71,18 0,538 54,48

18/mar 0,53 235 820 0,286 73,39 0,584 57,77

19/mar 1,61 335 950 0,352 69,7 0,519 -

20/mar 0,2 262,5 850 0,3 70,47 0,567 68,00

21/mar 0,92 340 950 0,358 73 0,514 -

22/mar 0,43 385 950 0,4 69,49 0,484 61,88

25/mar 0,34 255 850 0,3 70,37 0,575 72,24

26/mar 0,58 237,5 840 0,28 70,73 0,586 69,73

27/mar 0,59 335 1035 0,326 68,61 0,528 54,67

28/mar 0,39 337,5 955 0,35 70,47 0,517 -

01/abr 0,58 337,5 950 0,335 70,15 0,517 82,14

02/abr 0,47 340 950 0,35 69,36 0,514 54,21

03/abr 0,49 312,5 904 0,34 69,8 0,528 49,47

04/abr 0,80 330 925 0,356 69,08 0,518 51,25

05/abr 0,43 335 950 0,352 70,32 0,512 47,10

08/abr 0,73 335 940 0,356 69,15 0,518 52,45

09/abr 0,52 307,5 900 0,341 70 0,53 68,49

10/abr 0,58 355 1245 0,28 70,64 0,55 58,53

11/abr 0,57 267,55 855 0,312 70,5 0,56 77,45

12/abr 0,36 320 905 0,35 69,78 0,52 63,44

16/abr 0,93 345 910 0,37 69,3 0,51 57,92

17/abr 0,58 347 985 0,35 70,25 0,515 45,06

18/abr 0,44 348,5 955 0,36 69,9 0,51 65,24

19/abr 0,78 352,5 1005 0,35 69,7 0,513 34,85

22/abr 1,39 360 1050 0,342 69,71 0,51 32,15

23/abr 1,61 286 875 0,326 72,2 0,549 31,83

24/abr 0,45 380 1010 0,376 69,12 0,475 51,76

25/abr 1,13 302,5 900 0,336 73,46 0,53 28,62

26/abr 1,43 316,5 905 0,349 69,56 0,525 41,66

29/abr 0,39 275 860 0,319 69,6 0,556 75,59

30/abr 0,96 340 952 0,357 69,36 0,514 43,45

02/mai 1,33 340 950 0,357 69,36 0,514 31,54
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