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RESUMO 

 

O presente trabalho visa avaliar o efeito da seleção de carbonatos de cálcio emagnésio 
(minério de calcário) através da utilização de sensores de raios
amostras foi realizada diretamente nas frentes de lavra
jazida, visando quantificar todos os tipos de minério e estéril existentes. 
separação foramrealizados 
UFRGS/LAPROM. O mesmo é compostode uma esteira transportadora, um grupo de 
sensores, um sistema deprocessamento de dados e um sistema pneumático responsável 
pela separação. Para este artigo, foram 
raios-X e câmera CCD. Segundo a metodologia desenvolvida, visando simular as condições 
reais existentes, os materiais foram testados
mm; -25 +9,5 mm) e em três condições
resultados obtidos foi com relação à 
ocorreram com a maior granulometria 
de superfície (sujo, seco, limpo
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ABSTRACT 

The present paper aims to separate 
the use of X-ray sensors and CCD cameras. Sampling was carried out directly on the mining 
fronts, after a modeling work of the mine, aiming to quantify all types of ore and sterile. The 
separation tests were performed on automatic separation
UFRGS/LAPROM. It is composed of a conveyor belt, a group of sensors, a data processing 
system and a pneumatic system responsible for the separation. For this article, only the 
techniques of X-ray transmission and CCD camera were used. According to the methodology 
developed, in order to simulate the existing real conditions by industry, the materials were 
tested in three grades and three conditions: dirty, clean, dry and humid. One of the main 
results obtained was with respect to the accuracy of the separation results, which occurred 
with the highest granulometry tested (
(dirty, dry, washed or moist). 
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O presente trabalho visa avaliar o efeito da seleção de carbonatos de cálcio emagnésio 
(minério de calcário) através da utilização de sensores de raios-X ecâmera CCD. A coleta de 

diretamente nas frentes de lavra, após um trabalho de 
visando quantificar todos os tipos de minério e estéril existentes. 

separação foramrealizados emequipamento automático de separação
. O mesmo é compostode uma esteira transportadora, um grupo de 

nsores, um sistema deprocessamento de dados e um sistema pneumático responsável 
Para este artigo, foram utilizadas apenas as técnicas de

Segundo a metodologia desenvolvida, visando simular as condições 
eais existentes, os materiais foram testados em três granulometrias (-75 +50 mm; 

e em três condições (sujos, limpos, secos e úmidos). 
resultados obtidos foi com relação à acuráciados resultados de separação, os qu
ocorreram com a maior granulometria testada (-70+50mm), independente de sua condição 

limpoou úmido).  

calcário, separação baseada em sensores, separação por cor

The present paper aims to separate calcium and magnesium carbonates (limestone) through 
ray sensors and CCD cameras. Sampling was carried out directly on the mining 

fronts, after a modeling work of the mine, aiming to quantify all types of ore and sterile. The 
were performed on automatic separation equipment installed at 

. It is composed of a conveyor belt, a group of sensors, a data processing 
system and a pneumatic system responsible for the separation. For this article, only the 

y transmission and CCD camera were used. According to the methodology 
developed, in order to simulate the existing real conditions by industry, the materials were 
tested in three grades and three conditions: dirty, clean, dry and humid. One of the main 

ults obtained was with respect to the accuracy of the separation results, which occurred 
with the highest granulometry tested (-70 + 50 mm), regardless of its surface condition 
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O presente trabalho visa avaliar o efeito da seleção de carbonatos de cálcio emagnésio 
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após um trabalho de modelagem da 
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1 INTRODUÇÃO 

A utilização de sistemas automáticos de separação está em expansão no setor 
mineral. Nos dias atuais, estão disponíveis diversos artigos na área, todos com o objetivo de 
aumentar a qualidade do produto final, bem como reduzir os custos de produção (Cultmore 
et al., 1997; Salter & Wyatt, 2003; Gulcan & Gulsoy, 2017). Ketelhodt & Bergman (2010), na 
África do Sul e Kurten (2017), em Moçambique, utilizaram separação automática com 
sensores para separar carvões. Riedel (2010) relatou separação de diamantes usando 
transmissão de Raios-X. Mais recentemente no Brasil, Veras (2018) estudou separação 
automática em terras raras, usando tanto sensores de Raios-X (XRT) quanto separação por 
cor através de câmera CCD. 

Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo avaliar a eficiência da utilização 
de separação baseada em sensores para classificar rocha calcária, como alternativa à 
classificação manual atualmente realizada.  A empresa Dagoberto Barcellos S/A está 
localizada em Caçapava do Sul/RS, distante 270 km da capital do Estado Porto Alegre. As 
ocorrências na região, apesar de serem denominadas tradicionalmente de calcários, são 
mármores, tendo dolomita como sua principal componente (Bortolotto, 1987). O minério 
apresenta-se de forma irregular, contendo produtos típicos de metamorfismo de contato, 
como silicatos de cálcio e magnésio (dipsídio, hornblenda, plagioclásio e feldspatos), 
quartzo, olivinas, serpentinitos e talco. Alguma mineralização isolada de metálicos também 
ocorreu na área, aportando uma pigmentação rosada atribuída à hematita presente no 
mármore estudado (Borba, 2006). Encontram-se, ainda, muitas intrusões ácidas e básicas, 
dificultando uma perfeita separação usando processos tradicionais de beneficiamento. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo foi desenvolvido em vários estágios, passando pela amostragem do 
material in situ na mina, preparação e caracterização das amostras, testes de separação 
usando sensores e análise final. 

2.1 Amostragem e preparação das amostras 

Na jazida estudada, além do mineral-minério constituído pelo mármore, existem dois 
tipos de estéreis, onde, após análises químicas, apenas o olho humano é utilizado como 
critério de seleção manual.  Em síntese, temos como produtos da separação, o calcário 
branco (CB), o calcário cinza (CC) e o calcário rosa (CR). Já como estéreis, existe o estéril 1 
(E1) e o estéril 2 (E2), sendo a primeira classe composta essencialmente pelas rochas ácidas 
e a segunda pelas rochas básicas.  

Um modelo em três dimensões da superfície da mina, incluindo as frentes de lavra, 
foi elaborado, visando classificar o minério ROM em função destas classes estudadas. Além 
disso, este modelo igualmente forneceu uma proporção exata de suas ocorrências na jazida, 
tendo sido construído usando o software SfM–MVS, com fotografias aéreas tiradas por 
drone. A nuvem de pontos obtida foi classificada por cores (RGB), cujos valores de tolerância 
foram obtidos pelo software Agisoft Metashape. A figura 1 apresenta exemplos de minério 
de calcário considerando suas cores. 

As amostras foram coletadas à mão, logo após as detonações, guiadas pelas zonas 
delimitadas previamente pelo modelo 3D elaborado. As amostras foram coletadas 
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considerando a mais exata proporção possível, com vistas a garantir a melhor 
representatividade do minério e do estéril existentes. 

 

Figure 1 – Tipos de cores de calcários

 
Foi parte dos objetivos 

tamanhos de partículas, além da limpeza/
granulométricas e suas respectivas massas foram definidas/medidas. Considerando que o 
número de classes por unidade de massa é inversamente proporcional ao tamanho d
partículas, menores quantidades de massas foram consideradas para as granulometrias mais 
finas. As faixas granulométricas utilizadas e as massas das amostras utilizadas estão na 
tabela 1.  

Tabela1 – Faixas granulométricas e 
Faixas granulométricas

 
O material coletado foi britado em laboratório usando um britador de mandíbulas 

marca Solab, modelo SL-800. Após a britagem, as amostras foram peneiradas nas frações 
mm, 50 mm, 25 mm e 9,5mm.
estéril, visando sua utilização no equipamento automático de separação. 

2.2 Separação automática 

O equipamento de separação automática utilizado está instalado na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(ver Figura 2). Três tipos de sensores estão instalados: 
Neste presente estudo, apenas Raios

Como estamos utilizando um equipamento de laboratório, não existe uma 
alimentação propriamente dita. Cada partícula constante da massa de amostras expressa na 
tabela 1 foi inserida individualmente no equipamento de separação, analisada e separada ou 
não do fluxo. Os ensaios foram realizados em duplicidade, ou seja, 
amostras, conforme a faixa granulométrica, foi analisada
equipamento de separação. 
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considerando a mais exata proporção possível, com vistas a garantir a melhor 
minério e do estéril existentes.  

Tipos de cores de calcários: branco (a), branco com tons verdes (b), rosa

parte dos objetivos simular o processo de separação considerando 
além da limpeza/sujeira e da umidade das mesmas

granulométricas e suas respectivas massas foram definidas/medidas. Considerando que o 
número de classes por unidade de massa é inversamente proporcional ao tamanho d
partículas, menores quantidades de massas foram consideradas para as granulometrias mais 
finas. As faixas granulométricas utilizadas e as massas das amostras utilizadas estão na 

Faixas granulométricas e massas das amostras utilizadas
Faixas granulométricas (mm) Massa das amostras (Kg) 

-70 + 50 20 

-50 + 25 15 
-25 + 9.5 5 

Total 40 

O material coletado foi britado em laboratório usando um britador de mandíbulas 
800. Após a britagem, as amostras foram peneiradas nas frações 
5mm. O mesmo processo se repetiu para cada classe de minério e 

éril, visando sua utilização no equipamento automático de separação.  

O equipamento de separação automática utilizado está instalado na Universidade 
 (LAPROM), tendo sido fabricado pela Comex

Três tipos de sensores estão instalados: laser, câmera CCD, 
Neste presente estudo, apenas Raios-X (DE-XRT) e câmera CCD foram utilizados. 

Como estamos utilizando um equipamento de laboratório, não existe uma 
propriamente dita. Cada partícula constante da massa de amostras expressa na 

tabela 1 foi inserida individualmente no equipamento de separação, analisada e separada ou 
foram realizados em duplicidade, ou seja, 

xa granulométrica, foi analisada pelo menos duas vezes pelo 
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considerando a mais exata proporção possível, com vistas a garantir a melhor 

 
rosa (c), ecinza (d). 

simular o processo de separação considerando os diferentes 
das mesmas. Faixas 

granulométricas e suas respectivas massas foram definidas/medidas. Considerando que o 
número de classes por unidade de massa é inversamente proporcional ao tamanho das 
partículas, menores quantidades de massas foram consideradas para as granulometrias mais 
finas. As faixas granulométricas utilizadas e as massas das amostras utilizadas estão na 

massas das amostras utilizadas 

O material coletado foi britado em laboratório usando um britador de mandíbulas 
800. Após a britagem, as amostras foram peneiradas nas frações 70 

O mesmo processo se repetiu para cada classe de minério e 
 

O equipamento de separação automática utilizado está instalado na Universidade 
, tendo sido fabricado pela Comex (Comex Polska Sp) 

CCD, e Raios-X (DE-XRT). 
XRT) e câmera CCD foram utilizados.  

Como estamos utilizando um equipamento de laboratório, não existe uma taxa de 
propriamente dita. Cada partícula constante da massa de amostras expressa na 

tabela 1 foi inserida individualmente no equipamento de separação, analisada e separada ou 
foram realizados em duplicidade, ou seja, cada partícula das 

pelo menos duas vezes pelo 
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Figure 2 – Esquema de funcionamento da separação baseada em sensores  

 

2.3 Calibração dos sensores 

Para poderem ser utilizados em separação automática, os sensores necessariamente 
precisam ser calibrados. Nesta importante etapa são definidos os parâmetros para seleção 
do minério e do estéril. Amostras de cada tipo de minério e de estéril foram selecionadas, 
representativas do minério ROM, nas três granulometrias estudadas. Estas amostras, uma a 
uma, foram inseridas no equipamento de separação automática, conduzidas até a zona de 
detecção, e analisadas pelo software do equipamento. Os principais parâmetros foram 
obtidos, e a definição de minério e rejeito pode ser estabelecida.  

Três condições de calibração foram consideradas nos ensaios realizados, visando 
simular as reais condições encontradas na mina. A análise inicialmente foi realizada com 
material sujo-seco (SS), usando transmissão de raios-X e câmera CCD. Na seqüência, o 
material foi lavado, e um segundo teste foi realizado com o material limpo-úmido (LU) 
usando o sensor apenas ótico. Ao final, o material limpo-seco (LS) também foi testado. 

2.4 Realização dos testes 

Para realização dos testes, as amostras foram inseridas uma a uma na zona de 
alimentação do equipamento, tendo-se o cuidado de dispor os espécimes da forma mais 
uniforme possível na região central da esteira. Conforme o proposto, de analisar-se a 
separação nas condições SS, LU e LS, o processo de teste foi dividido nestas três etapas.  

Após a submissão de cada material ao sorter, as frações produto e rejeito foram 
coletadas das respectivas caixas do equipamento e segregadas visualmente. Logo em 
seguida, foi feita a pesagem para determinar a massa de cada classe presente. 

2.5 Caracterização 

Um dos desafios da análise da tecnologia de SBS é o fato de ter-se a necessidade de 
manutenção das amostras intactas, ou seja, não ser possível a realização de uma análise dos 
teores dos materiais antes da classificação no equipamento. Logo, após a etapa de testes de 
separação, as amostras foram cominuidas, quarteadas e analisadas quimicamente. 

O parâmetro utilizado para tal foi o poder de neutralização (PN). Este expressa a 
capacidade potencial do corretivo do solo em neutralizar uma solução ácida de HCl 0,5 M, a 
quente, sendo a capacidade obtida expressa em teor de neutralizante equivalente ao 
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carbonato de cálcio (% ECaCO3) presente em uma amostra analisada (ALCARDE & RODELLA, 
1996).  

 
2.6 Desempenho da separação 

Para a estimativa do desempenho da separação, em consonância com o proposto por 
Fawecett (2006) e Oomset al. (2010), foi utilizada a matriz de confusão apresentada na 
figura 3 abaixo, a qual trás as noções de verdadeiro-positivo, falso-positivo; e verdadeiro-
negativo e falso-negativo. A soma dos positivos é classificada como fração produto, 
enquanto a soma dos negativos é classificada como fração rejeito. 

 
Alimentação Produto Rejeito 

Fração Positiva Verdadeiro-positivo (TP) Falso negativo (FN) 
Fração Negativa Falso-positivo (FP) Verdadeiro negativo (TN) 

∑ Fração Produto (P) Fração Rejeito (N) 

Figure 3 – Matriz de confusão adaptada de OOMS ET al., 2010; FAWCETT, 2006. 

 
Com as variáveis extraídas da matriz de confusão, gráficos e simulações podem ser 

construídas considerando a acurácia, segundo a equação 1 seguinte: 

 

Acurácia =           (1) 

 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Separação usando Raios-X (DE-XRT) 

Em relação à resposta do minério ao sensor de Raios-X (DE-XRT), o software do 
equipamento classificador permite a geração simultânea de dados (histogramas), tanto para 
o produto quanto para os rejeitos, a fim de definir a medida de densidade exata que 
caracteriza cada um deles. Com os materiais estudados, a densidade dos dois materiais 
analisados foi muito similar. Apesar da realização de ajustes para obter alguma melhora 
visando diferenciação, em todos os casos testados, não foi possível obter-se um contraste 
que permitisse a separação do calcário e dos rejeitos com o uso desta técnica. A densidade 
do minério é de 2,7 e 2,8 g/cm³ e a do rejeito entre 2,62 e 2,67 g/cm³. 

 
3.2 Separação usando câmera CCD 

Como os resultados de calibração com o sensor óptico, diferentemente da calibração 
do sensor de raios X, os histogramas mostram uma clara diferença no posicionamento das 
curvas, o que possibilitou uma separação eficiente. Os resultados dos testes de separação, 
considerando cada uma das três faixas granulométricas estudadas, foram divididos segundo 
as três condições estudadas, de acordo com a metodologia descrita: material seco-sujo (SS), 
material limpo-úmido (LU) e material seco-limpo (LS). 
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Os valores mais baixos de acurácia são da faixa granulométrica de +9,5-25mm, 
especialmente material LS, onde a precisão foi pouco acima de 40% (Figura 4). Por outro 
lado, o material LU foi menos afetado pela variação entre a primeira e segunda faixa de 
tamanho de partícula, com valores de precisão de 85% e 86%, respectivamente. A influência 
da granulometria no processo de separação ficou fortemente evidenciada, notando-se os 
melhores resultados de acurácia na maior faixa granulométrica, independentemente da 
condição testada.  

 

 
Figure 4 – Valores de desempenho obtidos na separação automática considerando as três granulometrias e 
as três condições estudadas: material sujo-seco (SS), material limpo úmido (LU) e material limpo seco (LS). 

 
4 CONCLUSÕES 

Este estudo teve como objetivo avaliar a possibilidade de implementação de um 
sistema de separação automática baseada em sensores para classificação de minério de 
calcário, em especial testar condições reais de utilização do minério e medir a acurácia dos 
resultados. 

O sensor de raios-X não mostrou ter capacidade para separar o calcário (densidade 
2,7g/cm³) do estéril (densidade 2,62 – 2,67 g/cm³), em nenhuma das condições estudadas. 
Por outro lado, utilizando o sensor óptico foi possível, em todas as condições estudadas, 
separar o calcário de seu estéril, sendo que o material na condição limpo-úmido foi o que 
apresentou a melhor recuperação, em duas das três faixas granulométricas testadas 
(70+50mm; -50+25mm; -25+9,5mm). 

Em relação à acurácia da separação, a maior faixa granulométrica (-70 + 50 mm) foi a 
que apresentou o melhor resultado, com valores entre 97% e 98% para ambas as condições 
testadas.Considerando-se três condições de alimentação testadas (seca-suja, limpa-úmida e 
limpa-seca), as mudanças realizadas no tamanho dos grãos afetaram os valores de acurácia 
em até 30% nos resultados. 

Tendo em vista estes resultados iniciais positivos, a aplicabilidade da técnica em 
escala industrial está sendo estudada pela empresa Dagoberto Barcellos S/A, através da 
realização de uma análise da viabilidade técnica e econômica do projeto. 
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