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RESUMO 

Este trabalho apresenta resultados da caracterização da matéria-prima da planta de beneficiamento de calcário da 
empresa Calcário Imap Agromineração, localizada no km 14, Rodovia RN 120, no município de João Câmara- RN. 

A planta de beneficiamento opera com elevados níveis de ineficiência na área de fragmentação, constatados através 
de análises granulométricas da sua alimentação e produtos. 

A composição do minério caracterizou como calcário dolomítico ( 14% MgO) c a composição mineralógica de 
dolomita, calcita magnesiana c quartzo (DRX). 

A empresa produz um produto com tamanho entre 70% menor do que 297 f.!m e é desejável que este tenha tamanho 
80% menor do que 297 f.!m. A adequação granulométrica aumcntarú o valor do produto disponibilizado ao mercado 
consumidor. 

Alternativa de layout de processo é apresentada possibilitando o aumento da produção sem alterar os equipamento 
de fragmentação e a inclusão de etapas de classificação que visa aumentar a produção dos equipamentos de 
fragmentação. 

PALAVRAS-CHAVE: Calcário, Mineração Sustentável, Cominuição, Classificação. 
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INTROD UÇÃO 

Este traba lho está baseado na demanda de serv iço tecnológico rea li zado pa ra a Empresa Calcário IMAP 
Agromincração Ltda que produz calcário agríco la para correti vo de solo c carc inicu ltura. 

A importância da pequena m ineração pode ser vcriticada pela d istri buição das minas no Bras il cm traba lho realizado 
pelo Departamento Naciona l da Produção M ineral (DNPM) em 200 1 que contab il izou IR62 mi nas. das quais 4,R% 
de grande porte, 24'X. de méd io porte e 7 1 ,2% de pequeno porte . A tabe la I apresenta um quadro indicando a 
dis tri buição c suas classes com as respecti vas tone lagens anua is. 

b . - - -·- . -· - ·· ·- - · - ·· __ ._ ······- ··· - ·· - -- ···· ··- ·· ·· -·· ---·- ---·-- _ ., , . ·····- · - .. . "'·- · · ··· .. 
Classes Produção (t/ano) 

Mais de Até 

Grandes À 3.000.000 -
B 1.000.000 3.000.000 

c 500.000 1.000.000 

I 
Médias D 300.000 500.000 

E 150.000 300.000 
F 100.000 150.000 

' G 50.000 100.000 I 

Pequenas H 20.000 50.000 

--
I 

L__ 
10.000 20.000 

-·- - -· - - - -· - -· -

A tabela 2 mostra a d ist ribu ição das mi nas do Brasil por região c no Estado do Rio Grande do Norte (RN) . 

. .... ~"'" .... ~ .._...,,_,.,, .., L,, "r.,_, .,_. ,... • ._, ,,,,,, ,.... ..... '-".,_..,~·• -•• "" • ' Y '"' ' ''-'bH' '-' .,... ,, ._,. L-o·• • ••"' '-' ..._...._, '" ' •• • ._,. ,,. ,... ~• • • • • • • L.' o o• • • '• 

C lasses 

Região Grandes Médias Pequenas Tota l 

Q % Q % Q o,;;, Q o_;;, 

Centro Oeste 7 0,38 43 2,3 1 93 4,99 143 7.6R 

Nordeste 6 0,32 46 2,47 154 8,27 206 11 .06 

Rio Grande do Norte o () 2 0, 11 5 0 ,27 7 0 ,3R 

Norte l O 0,54 18 0 ,97 35 I ,88 63 3,38 

Sudeste 58 3, 11 27 1 14,55 699 37,54 1Jl28 55 ,21 

Sul 8 0,43 70 3,76 344 18,47 422 22,66 

Total 89 4,78 450 24,06 1330 7 1, 16 1862 100.00 

As tabelas I c 2 mostram que do ponto de vista quantitativo. a m ineração brasile ira se caracteriza como de pequena 
produção e que o Estado do RN apresenta apenas 7 m inas em atividadcs lega is, das quais 2 (duas) classití cadas 
como médias e 5 (cinco) como pequenas. Das 7 (sete) minas cm operação cm 200 I, 03 (três) operavam pa ra a 
indústri a de cimento. 02 (d uas) para a produção de brita c 0 1 (u ma) para a ex traçào de are ia c casca lho c 0 1 (uma) 
com a produção de ca lcário para a agric ult ura (DNPM. 200 I). No caso do Estadtl do RN esta real idade não sofreu 
a lterações s ignificativas. 

Trabalho sobre calcário agríco la no Bras il rea lizado pelo CETEM (Nahass & Severino, 2003) mostra que a 
agricu ltura moderna deve estar voltada para o desenvo lvimen to sustentáve l. E coloca que a aplicação de um 
programa do uso do calcário traz benefíc ios inest imáve is para a agricu lt ura. dentre os q uais se destacam a me lhona 
das propriedades tisicas. qu ímica e biológica do solo, redução da toxidade de alguns e lemen tos minerai s, a 
infl uência na dispon ibi lidade de elementos para as plantas c a el iminação de elementos nocivos que destroem as 
culturas. 

O crescimento da agricu lt ura brasileira mostra que é fu ndmncntal o investimento e ampliação da produção de 
calcário para atender esta indústria . O caso específico para a área plantada de cana-de-açúcar mostrado na tabe la 3, 
ev idenc ia a necessidade do au mento da produção do calcúrio. 
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Tabela 3 - Evo lução da área plantada com cana-de-açúcar no Brasil, no Nordeste e no Estado do RN. Fonte IBGE. 

Lavoura temporária = Cana-de-açúcar (em I 000 hectares) 

8' I 1992 li 1993 

Ano 

I Brasil 11 4.224 11 3.953 

~I 1.368 li 1.090 

~I 54, 1 li 55.5 

No Estado do RN a empresa IM AP opera com a cx tração de ca lcário assoc iado ao processamento cm planta de 
fragmentação e moagem. O produto é comercial izado para a agricultura c carc inicultura c processa em torno de 60 
t/h. Atividadcs mineiras clandestinas prejudicam as a ti vidadcs dos mineradores na região . 

O problema tecnológico observado esta assoc iado à necess idade de implantação de etapas de 
peneiramento/c lassificação/cominuição. tendo cm vista proporcionar um produto com 80% menor do que 297 J.Hll . 

As alterações propostas devem considerar a limitaçiio de orçamento da empresa. 

Os calcários são classitlcados segundo o padrão do poder relati vo de neutralização total (PRNT) cm A ( PRNT baixo 
- 45-60), B (PRNT médio- 60, I a 75) , C (PRNT alto- 75, I a 90) e [) (PRNT muito alto- superior a 90.0). 

Indicado res de desenvolvimento susten túvcl para a indústria mineral deve ser objetivo de preocupação nas empresas, 
a qual para o seu desenvolvimento deve partir do estudo do ciclo de vida da ati vidade de extraçào mineral 
(Mollcrhern et ai, 2005). 

METODOLOGIA 

As amostras para a rea lização deste trabalho foram colctadas na unidade de benctlciamento. a saber, na alimentação 
e descarga do britador de mandíbula. nos produtos dos moinhos de marte los. 

Foram levantados dados operacionais dos equipamentos da planta, tendo em vista a determinação do fluxo de massa, 
relação de redução dos equipamentos e alternativas para a otimização do processo. 

As amostras coletadas na unidade da IMAP possuíam massa média de 60 kg e foram preparadas para a 
caracterização em laboratório, segundo o flux ograma mostrado na figura I. 

[ A~ostra ) 

Homogeneização I Quartcamento 

Análise mineralógica [ Análise química 

Distribuição granulométrica 

Figura I -· Fluxograma de preparação de caracterização de amostra. 
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A partir das alíquotas geradas em laboratório foi determinada a umidade, distribuição granulométrica, composição 
química, composição mineralógica, densidade aparente e real, bem como foram realizados ensaios de processo 
visando à alteração do layout da planta. 

A densidade aparente foi determinada usando o método da proveta, enquanto a densidade real o método foi o do 
picnômctro. 

A distribuição gramtlométrica foi determinada usando uma série de peneiras. 

A composição química foi efctuada usando fluorescência de Raios X e a wmposição mineralógica por difração de 
Raios X. Estes ensaios foram realizados nos laboratórios do Centro de Tecnologia do Gás. 

Ensaios de moagem, peneiramento e classiiicaçí'lo foram realizados visando produzir 80% menor do que 297 )J.m 
como produto da planta, tendo em vista melhorar o padrão do poder relativo de neutralização total (PRNT). 

RESUL T AOOS E DISCUSSÕES 

As amostras coletadas na IMAP foram caracterizadas, segundo os seguintes parâmetros: composição química, 
composição mineralógica, densidade aparente c ângulo de repouso. 

A composição química foi realizada no CfGás c os resultados estão apresentados na tabela 4. 

Tabela 4 -C imicad ----- -~- -- -------- -- d; 
~--- -------- - --·· --- -- ~--· 

portadora. 
Elemento (%) 

C a 23 33 
MI( 13,88 
Si 8,24 
AI 5,24 
Fe 2,74 
K 210 

Perda ao Fogo 37,3 

De acordo com a tabela acima, pode-se constatar que a amostra é composta, em maior parte por óxido de cálcio 
(60,84%) óxido de magnésio (14,36%) e dióxido de sllica (12,79%), possuindo ainda alguns elementos de menor 
relevância. A composição do minério é caracterizada como calcário dolomítiw, pois o percentual de MgO é superior 
a 12% (Nahass & Severino, 2003; Guimar:Ies, 1998). 

A figura 2 apresenta a composição mineralógica da amostra usando a difração de Raio-x, a qual apresentou como os 
picos principais os minerais: dolomita, calei ta magnesiana e quartzo. 

~ 

.U,~('IC) ·-

'""" 
~-~~~~- ,.,.. __ ._,. ... 

i~ j_ o-.""l . .k ...... 
. ... ... 'M) •tt ..,.. ... .,.._ ... , .... 

Figura 2- Composição mineralógica de amostra coletada em correia transportadora. 
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O calcário ~ lavrado mecanicamente, seguido da sua disposição em pilha pulmão, da qual é alimentada a planta 
através de uma pá carregadeira que alimenta o britador de mandíbulas 6240C Faço (abertura do set de 2,5''), seguido 
da moagem em moinhos de martelos Faço (Manual de Britagem Faço, 1985). A unidade de beneficiamento de 
calcário da empresa Calcário IMAP Agromineração é apresentada na figura 3, sendo constitulda essencialmente por 
britagcm e moagem. 

1\ ... 

Figura 3 - Fluxograma da unidade de beneficiamento da IMAP. 

A figura 4 apresenta os dados de distribuição granulométrica da unidade de beneficiamento 
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Figura 4- Distribuição granulométrica da alimentação e produto da britagem e da moagem. 

Legenda - AG - Alimentação grosseira; AF- Alimentação fina; P-Britador - Produto do Britador; P-Moinho I e 2 -
Produtos dos moinhos de martelos. 
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A figura 6 mostra a área da usina c a figura 7 apresenta o fluxograma sugerido para a empresa. 

Figura 6 Área da usina da IMAP. 

Figura 6 - Fluxograma proposto para a planta com a inclusão do peneira/classificador. 

Estas modificações estão em testes em escala de bancada e piloto visando melhorar os resultados de eficiência. 
Assim em curto prazo, a implantação de peneiramento será mais adequada, no entanto é preciso ampliar estudos do 
aplicação de classificador. 

O produto fmal deve ser ciclonado, tendo em vista coletar o material particulado do meio ambiente. 
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CONCLUSÕES 

O trabalho em questão possibilitou determinar as características dos prouutos gerados pe los equipamentos de 
cominuiçào usados na unidade de beneficiamento da IMAP e propor alterações no layout para a produção de 
ca lcário com melhores especificações em PRTN. 

Os resultados mostraram que as alimentações do britador uc mandíbula c dos moinhos de martelo, se submetidas à 
penciramento podem aumentar sua produção, devido a percentual sign ificativo de material cm tamanho menor do 
que o "se!" de descarga (cerca de 40%,). 

O pcneiramen to ua a limentação do britador de mandíbulas deve ser cfetuada por grelha de 2" e o seu produto 
através de pene ira vibratóri a de 2 decks, sendo o último deck em malha de 3mm. 

O produto dos moinhos de martelos deve ser submetido a pcneiramento/classificação, tendo em vista gerar produtos 
com granulometrias diferentes, sendo aquelas foram de especificação sendo submetida a processo de moagem. 

Estudos de classificação de bancada e em escala piloto continuam sendo realizados para melhorar a efici ência de 
separação do equipamento. 

O atendimento as uemandas das pequenas indústrias são fundamentos para o desenvolvimento sustentáve l da 
mineração, a qual aproxima a academia dos problemas locais possibilitando contribuir para otimizar seu processo 
produtivo. 
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