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As tecnologias emergentes de produção de ferro primário, em especial as quais onde a 
redução é processada através de leito tluidi zado, exigem cada vez mais faixas 
granulométricas finas e restritas (entre I ,O e O, I mm). 

Os volumes de minério processados anualmente na mina de Carajás permitem a 
retirada da fração desejada para esses produtos em grande quantidade sem que haja a 
descaracterização do principal produto. o sinter feed , razão pela qual transformou-se 
desde o início, no maior fornecedor potencial de matéria prima para esse tipo de 
processo. 

A partir do surgimento das primeiras consultas do mercado, foram iniciados estudos de 
processo visando adequar o produto existente à granulometria desejada. 

Decidiu-se montar uma usina piloto onde equipamentos previamente selecionados 
seriam testados com alimentação direta de uma das linhas de produção. 

Essa usina, com capacidade de cerca de 50 t/h de alimentação, trabalhou durante cerca 
de 180 dias , cumprindo um extenso programa de lestes, onde foram definidos os 
parâmetros de processo para a usina industrial. 

Este trabalho mostra os resultados obtidos , em especial os referentes à capacidade 
dessas peneiras e suas características peculiares , tais como telas, propriedades de 
vazão e a até certo ponto inesperada, qualidade de concentração do minério fino . 
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/.Introdução 

As tecnologias emergentes de produção de ferro primário, em especial as quais onde a 
redução é processada através de leito fluidizado, exigem cada vez mais faixas 
granulométricas finas e restritas (entre I ,O e O, I mm). 

Os volumes de minério processados anualmente na mina de Carajás permitem a 
retirada da fração desejada para esses produtos em grande quantidade sem que haja a 
descaracterização do produto principal, o sinter feed, razão pela qual transformou-se 
desde o início, no maior fornecedor potencial de matéria prima para esse tipo de 
processo. 

A partir do surgimento das primeiras consultas do mercado, foram iniciados estudos de 
processo visando adequar o produto à granulometria desejada. 

Por uma questão de acaso já existia no circuito da usina uma operação de 
peneiramento em I ,O mm. Na verdade tratava-se de um desbaste realizado com 
peneiras desaguadoras, visando aliviar os classificadores espirais. O underflow destes 
estaria teoricamente todo abaixo de I ,O mm restando somente adequar a faixa inferior 
(0, I mm) para obtermos o produto desejado. 

O primeiro contrato de fornecimento de produto para este mercado foi obtido por uma 
concorrente que trabalhou com agilidade suficiente para obter o produto desenvolvido 
no tempo requerido pelo consumidor. 

Os estudos realizados pela CVRD nesta época foram apenas conceituais, 
contemplando um circuito simples de hidrociclones para eliminar a fração menor que 
0,1 mm. 

As dificuldades ocorridas durante a partida da usina produtora de Iron Carbide levaram 
a um desânimo dentro da CVRD que acabou por postergar os estudos de processo 
necessários. 

Foram tentados posteriormente, hidrociclones tipo CBC ou fundo chato. Esse 
equipamento, apesar de apresentar resultados razoáveis, mostrou instabilidade 
operacional muito grande, incompatível com as variações naturais do minério 
(principalmente granulométricas), com as quais a usina convive diariamente . 

Ao mesmo tempo, foram enviadas amostras para a Derrick Corporation, tradicional 
fabricante de peneiras de alta freqüência para a realização de testes em escala 
industrial. Os resultados obtidos foram muito promissores tanto quanto a qualidade do 
produto quanto a taxa de alimentação. 
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A magnitude do projeto e em especial o compromisso assumido com o cliente não 
pennitiam dúvidas no projeto: O processo tinha de ser absolutamente seguro do ponto 
de vista do produto. 

Sendo assim, assumiu-se que o equipamento responsável pela deslamagem, ou seja, 
pela classificação em O, I mm seria a peneira de alta freqüência. 

Decidiu-se montar uma planta piloto onde esses equipamentos seriam testados com a 
alimentação direta de uma das linhas de produção. 

Essa planta, com capacidade de cerca de 50 t/h de alimentação trabalhou durante cerca 
de 180 dias, cumprindo um extenso programa de testes matricial, onde foram definidos 
os parâmetros de processo para a planta 

Este trabalho mostra os resultados obtidos, em especial os referentes à capacidade 
dessas peneiras e suas características peculiares, tais como telas, propriedades de 
vazão e a até certo ponto inesperada, qualidade de concentração do minério fino. 

A utilização dessas peneiras viabilizou não somente a obtenção de um produto de 
altíssima qualidade em termos químicos e granulométricos, como também tenninou 
por gerar um pellet feed com qualidade até então não obtida em Carajás 

Posterionnente, verificou-se que as peneiras de desbaste (malha 1,0 mm) existente não 
garantiam suficientemente a qualidade do top size do produto.· Optou-se então pela 
compra de outra peneira de alta freqüência (tipo Multifeed) com maior capacidade 
para a realização deste serviço. 
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2. Objetivos 

Os objetivos dos trabalhos em usina piloto foram: 

determinar a curva taxa de alimentação x eficiência de peneiramento; 
determinar % sólidos I Água de repolpagem ótimas; 
verificar o efeito da adição de células de atrição anteriores ao peneiramento I 
determinar tempo ótimo de atrição; 
levantar dados para a especificação final do produto; 
produzir amostras representativas do produto industrial para testes de redução; 
levantar dados sobre a filtragem do material; 
levantar dados sobre o manuseio e degradação do produto; 
Avaliar o aproveitamento dos finos gerados. 
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J. Fluxograma e Equipamentos Utilizados 

O fluxograma de processo utilizado é mostrado na Figura I. 
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FIGURA 1 - Fluxograma da Usina Piloto de FRD 

O material passante nas peneiras desaguadoras com abenura de 1 a 2 mm seguiu seu 
caminho normal até o classificador espiral. cujo ··underflow" foi dividido, seguindo 
parte para uma bateria com 2 células de atrição. O material proveniente dessas células 
foi bombeado para a peneira de alta freqUência. dotada de telas de poliuretano com 
abenura de 0.15 x 12 mm. Essas telas eram do tipo tensionável, possuindo reforço em 
fibra de carbono. Foi decidido no início do projeto que não seriam testadas peneiras de 
aço, pela pouca durabilidade das mesmas. A abertura utilizada, maior que o corte 
desejado, era a menor disponível no fabricante. 

O retido na peneira seguia para um filtro de correias. onde era desaguado e enviado 
para um silo, de onde era carregado em caminhões. dali seguindo para a estocagem. O 
passante na peneira era opcionalmente. descartado ou bombeado para um hidrociclone. 
O ''overflow" desse hidrociclone era. opcionalmente, retomado à alimentação da 
peneira, para aumentar a recuperação do circuito, ou constituía um produto fino, 
considerado como "pellet feed ''. 
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No caso da recirculação para a peneira, utilizou-se o mesmo hidrociclone utilizado 
para os ensaios com circuito apenas com hidrociclone, um modelo CBC com 200 mm 
de diâmetro. No caso de simples deslamagem utilizou-se um modelo cônico, com 150 
mm de diâmetro. 

Lista de Equipamentos da Usina Piloto 

- Célula de atrição dupla (Cimaq); 
- Bomba de polpa 3"x 2" (Warman); 
- Peneira Repulp (Derrick Corporation); 
- Filtro horizontal de Correia 3m2 (Miningtech); 
- Bomba de vácuo 2" x 2 W' (Nash); 
- Hidrociclone CBC 200 mm (AKW); 
- Hidrociclone 150 mm (AKW). 

O principal equipamento utilizado, a peneira "Repulp" é mostrado na Figura 2. 

FIGURA 2- Peneira de alta freqüência "REPULP" 
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4. Metodologia 

A metodologia de teste utilizado foi o estabelecimento de uma matriz de teste, 
contemplando as seguintes variáveis : 

taxa de alimentação; 
porcentagem de sólidos na alimentação 
porcentagem de adição de água nas saídas de repolpagem ("spray"); 
presença de atrição; 
recirculação ou não com hidrociclones. 

Os dados obtidos, representando 197 amostragens, cada uma representativas de 2 
horas de operação, foram submetidos a análise de variância de múltiplas entradas, que 
permitiu bastante segurança nas conclusões que são apresentadas . Cada condição foi 
testada por um mínimo de 3 e um máximo de 15 vezes. 

Apesar das dificuldades operacionais, o programa foi cumprido quase que totalmente, 
gerando todas as informações pretendidas. Alguns parâmetros tiveram de ser 
modificados em função de razões práticas de flexibilidade do circuito e da realidade do 
processo conforme explicado a seguir. 

Devido ao bombeamento existente entre as células de atrição e a peneira, não foi 
possível uma variação independente da porcentagem de sólidos e da taxa de 
alimentação. A colocação de um variador de velocidade na bomba levaria a fatais 
entupimentos, j á que essa polpa necessita velocidades superiores a 4 m;s para ser 
transponada. Desta maneira. foram testadas duas velocidades na bomba, variando-se a 
porcentagem de sólidos pela maior ou menor adição de sólidos. 

Como era de se esperar. o aumento na porcentagem de sólidos diminuía a vazão de 
polpa. devido a variação da eficiéncia de bombeamento. conseqüéncia também da 
g:ranulometria do material. Desta forma , estes dois fatores não foram independentes 
como planejado. 

Para complicar ainda mais, a medida de vazão dos repolpadores ou "sprays" era muito 
dificil, razão pela qual foi ajustado visualmente, ao limite que a peneira comportava. 

A própria taxa de alimentação era muito dificil de ajustar. Devido a isso, foi feito um 
arredondamento, dividindo-se em classes, para facilitar a análise de variância. 

Isso levou a distorções que serão discutidas nos resultados experimentais. 
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5. Resultados Experimentais. 

A Figura 3 apresenta a curva de partição obtida pela peneira de alta freqüência. 

As Tabelas I a 5 condensam os resultados obtidos nos testes. A recuperação ali 
apresentada é representada pela divisão da massa total obtida no retido dividida pela 
massa de material acima de 0.1 mm presente na alimentação. Desta forma são 
possíveis recuperações maiores que I 00% quando diminui a remoção de finos. 

A Tabela I mostra claramente que um acresc1mo na taxa de alimentação e ou na 
porcentagem de sólidos na alimentação leva ao aumento da recuperação no retido, sem 
que tenha havido tendência clara de aumento de material fino nesse produto. 

A Tabela 2 mostra que a atrição não apresentou efeito significativo no peneiramento. 

A Tabela 3 mostra que, ao contrário do previsto, o aumento da porcentagem de sólidos 
diminuiu a recuperação do retido e aumentou a remoção de finos . Olhando 
atentamente a tabela, nota-se que isto reflete um erro operacional. que fez que as 
condições testadas não sejam comparáveis. Como o "spray" adicionado não era 
efetivamente medido, sendo calculado posteriormente pelo balanço de massas, e sim 
ajustado ao "limite" da peneira, onde o retido se apresentava muito fluido, o aumento 
da porcentagem de sólidos na alimentação permitiu um grande aumento nessa vazão 
de "spray". Na análise de variância, percebeu-se que essa vazão é aquela que mais 
influência tem, tanto na recuperação quanto na presença de finos no produto. 

A Tabela 4 mostra o efeito dramático da recirculação do "midsize", na recuperação de 
retido em 0.1 mm. Infelizmente houve também um aumento no fino retido, e , pior que 
isso, um aumento muito grande no desvio-padrão desse parâmetro, causado pela 
instabilidade do hidrociclone. A adoção de um hidrociclone de maior diâmetro e de 
instrumentação para o mesmo, viabilizaria essa operação. Deve ser ressaltado que essa 
opção limita bastante a capacidade de alimentação nova na peneira. Esta foi a única 
condição em que se atingiu o limite de taxa de alimentação nova para a peneira. Não 
foi calculada a carga circulante, que certamente foi alta. limitando inclusive a adição 
de ''spray" a níveis bastante baixos. 

A Tabela 5 mostra que, quando passou-se a alimentar o circuito com "underflow" de 
um hidrociclone de 26", que substituiu o classificador espiral e apresentava um teor de 
finos significativamente mais alto, não houve aumento de finos no produto. Houve sim 
uma certa diminuição na recuperação, fruto talvez de condições externas, como um 
ligeiro aumento na adição de ''sprays'' e de telas com alguns furos, devido a acidentes 
ocorridos durante a operação. 
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Os dados referentes à umidade do produto da filtragem não são apresentados pelo fato 
de que a bomba de vácuo, aproveitada de outro projeto, não apresentava vazão 
suficiente para o produto altamente permeável. Foi necessário, para não forçar essa 
bomba, limitar sua vazão através de uma válvula, o que resultou em vácuo 
praticamente zero no filtro. Quando diminuiu-se a velocidade do filtro, aumentando a 
camada de minério sobre o mesmo, para diminuir a permeabilidade da torta e permitir 
a existência de vácuo, o acionamento deste apresentou superaquecimento. Desta 
maneira, a torta produzida apresentou sempre umidade superior à projetada. Isso levou 
a que fosse revisto o dimensionamento das bombas do circuito industrial. 
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Figura 3 -Curva de Partição da Peneira de Alta FreqUência 
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Tabela 1 - Efeito da taxa de alimentação 

Célula de atrieão sim sim sim sim sim sim sim sim 
Taxa de 

25 30 35 40 45 50 55 60 
al.irremacão (t/h 

Sorav ím3/h 8 lO 15 15 11 l i 9 20 
%sólidos 34.3% 37.1% 39.1% 44.7% 50.4% 50.7% 54.2% 57.6% 

Recuoeracão 79.5% 77.7% 79.7% 831 ~o 86.1% 88.8% 88.0% 86.6% 
%<0,1 mm 1.1 1.2 1.4 1.7 1.8 1.6 1.6 1.1 I 

"' 
Tabela 2 - Efeito da atrição 

13 sim não 
Taxa de alimentação (t,1l) 49 48 

Sorav (m3/h) 10.8 8.6 
~o sólidos 51.3% 52.2% 

Recuperação 87.5% 86.7% 
%< 0.1 mm: 1.6 1.4 

Tabela 3 - Efeito da porcentagem de sólidos 

Célula de atrição sim sim 
Taxa de alimentação 36 35 

Snrav 1m3/h) 26 .1 I·U 
0ro sólidos 49.9% 39. 1 °ro 

Recuperação 70. 7°ro 79.7°/o 
% <0. 1 mm 0.3 IA 



Tabela 4- Efeito da reei rculação 

Célula de atrição sim sim 
Taxa de alimentação (tih) 39 39 

Spray (m3/h) 2.8 12.2 
%sólidos 44.8% 43.3% 

Recuperação 102.0% 82.4% 
%<0.1 mm 3.0 1.5 

TabelaS- Efeito do equipamento que alimentou o circuito 

I Equipamento f 
I 

Ciclone Classificador I 
Esniral 

Célula clr:: atrição sim sim 

Taxa de alimemaçào (tfh) 
1 

44 43 

Sprav(m3ih) 14.0 12.9 
0;o sólidos 51.5"lo 46.5% 

Recu~raçào 79.4°ro 84.3"lo 
% < 0.1 mm 1.4 1.6 
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6. Conclusões 

As peneiras de alta freqüência representam hoje uma alternativa bastante viável para a 
classificação fina de minérios, em uma abertura antes somente imaginável para 
hidrociclones CBC e classificadores espirais. Apresenta sobre esses dois tipos algumas 
vantagens bastante importantes: 

estabilidade de operação: o diâmetro de corte não depende de variáveis externas 
como, por exemplo, porcentagem de sólidos; 
desta maneira, a instrumentação necessária é muito menor que no caso dos 
equipamentos concorrentes. 
apresenta uma curva de partição mais precisa e vertical, com um "by-pass" muito 
baixo, o que é muito importante em várias aplicações; 
apresenta alta produtividade, ou seja, podem ser conseguidas altas taxas de 
alimentação em pequenas áreas de peneiramento; 
a possibilidade da utilização de telas de poliuretano com alta porcentagem de área 
aberta alia a alta produtividade ao baixo desgaste e baixo custo de mão-de-obra de 
troca de telas; 
o corte mecânico evita, no caso do minério de ferro , que os finos passantes 
carreguem uma maior quantidade de contaminantes mais leves, como ocorre na 
classificação hidráulica, onde o contaminante grosseiro passa para o "overflow" 
devido à sua baixa densidade; 
esse efeito levou a que o pellet feed obtido apresentasse uma pureza química muito 
superior àquele obtido diretamente à partir do class ificador espiral ; 
a operação dessas peneiras é bastante simples. apresentando baixo nível de ruído e 
pequeno consumo de energia (I ,5 CV I peneira) . 

Deve ser ressalvado que o bom desempenho das peneiras deve-se muito à alta 
esfericidade das partículas do minério. Essa alta esfericidade também leva a um 
melhor desempenho dos classificadores hidráulicos. 

A utilização da célula de atrição, mostram os dados . não melhorou a eficiência de 
peneiramento. Entretanto houve uma diminuição na recuperação para o retido, o que 
significa que houve um certo '"desgaste" das partículas durante essa etapa. 
Infelizmente os desvios verificados na amostragem não permitiram quantificar 
exatamente esse efeito. De qualquer maneira significa uma grande segurança para o 
produto: a certeza de que não irá gerar excesso de finos no reator de redução, ainda 
que alguma frente de lavra apresente material mais friável. Durante o primeiro ano de 
operação industrial esse efeito será bastante observado, em conjunto com os 
consumidores, permitindo a reavaliação da necessidade da presença desse 
equipamento. 
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O investimento nessa usina, bastante superior ao que seria se fossem utilizados apenas 
hidrociclones, representa o respeito da CVRD por seus clientes. Em especial aqueles 
que também estão sendo pioneiros em seus processos de redução, é fundamental que a 
variação no produto alimentado não represente mais um fator de complicação. Este 
tem que possuir alta unilórmidade. cspL"cialmcnte. no caso. granulométrica. Neste 
sentido as peneiras de alta freqüência representaram a alternativa segura. 

Como desdobramento da etapa de operação da usina piloto, foi percebido que as 
peneiras desaguadoras de desbaste não conseguiriam garantir o top-size do produto. 
Decidiu-se então colocar entre o classificador espiral e as peneiras "Repulp", peneiras 
do tipo "Multifeed" creias com abertura 1.4 mm X 13,0 mm). Essas peneiras, com 
rotação mais baixa ( 1800 rpm) possuem maior área de peneiramento, sendo 
alimentadas em 3 diferentes pontos, possuindo uma capacidade de manuseio de 
produto muito mais alta. Mais uma vez os testes realizados, que não são objeto deste 
trabalho, apresentaram um resultado muito além do esperado. 
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THE UTILIZATION OF HIGH FREQUENCY SCREENS lN THE 
FINE CLASSIFICA TION OF IRON ORE 

Abstract 

Marcos Goossens 
Diogenes De Girolamo 

José Pio Neto 

New v1rgm iron production, in particular those were reduction is processed in 
fluidized bed reactors, demand fincr and more restrict particle size intervals (between 
0.1 and 1.0 mm). 

The great amount of ore· processed per ycar in Carajás mines allows the withdraw of 
this fraction without changing the main product (sinter feed), reason by why Carajás, 
since thc early beginning, is the grcatest potential supplier of raw material for this 
kind of process. 

After the firsts markct consultations, studi es were begun aiming to adjust the existing 
product to the wished sil.c spccification . 

lt was decided to build a pilot plant. whcre previously selected equipment would be 
fed directly by one ofthc production !ines. 

This pilot plant, with about 50 tfh of feed capacity, has run during 180 days, 
performing an extensive test program that resulted in the parameters for the industrial 
plant. 

This work show the results obtained. in particular those related to the performance of 
the high frequency screens and its particular characteristics , like screen clothes, flow 
rates, and the unexpected iron concentration in the fines . 

Key Words: classification ; high frequency ; iron ore 
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