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RESUMO 
 
O beneficiamento do minério nesta usina se dá pela simples separação do ROM (run of 
mine) em três faixas de tamanho, gerando os produtos granulado (35 a 75 mm), médio 
granulado (9 a 35 mm) e o sinterfeed (0,15 a 9 mm). Como a operação unitária 
responsável por esta separação é o peneiramento, é considerada a mais importante, pois 
caracteriza os produtos granulometricamente, que é o principal objetivo da usina. Caso 
o produto esteja fora das especificações a causa possivelmente estará no peneiramento, 
podendo ser por queda, rasgos, desgaste excessivo das telas, entre outros. Sendo assim, 
o controle do desgaste das telas determina o momento de sua troca, o que além de trazer 
ganhos na qualidade dos produtos, evita perdas de tempo por paradas não programadas 
para trocas de telas, o que aumenta a produtividade e a disponibilidade física da usina. 
Visando controlar as trocas, através do gerenciamento de um banco de dados, foi 
desenvolvido um aplicativo (plataforma Visual Basic) com uma interface de fácil 
manipulação, permitindo-se registrar a localização da tela nos decks de cada peneira, 
assim como a data da troca. Quando esta mesma tela for trocada, automaticamente o 
programa registra a data de colocação da nova tela como sendo a data de retirada da tela 
desgastada, assim como calcula sua vida útil em horas e em percentagem das horas 
previstas pelo fabricante. Tem-se ainda a possibilidade de geração de gráficos, o que 
permite a visualização da localização das telas que mais sofrem desgaste, possibilitando 
a adoção de medidas mitigadoras. O controle do desgaste se dá pela medição e cadastro, 
no programa, dos furos das telas. A resposta do software é o desgaste em milímetros e 
em percentagem, o que permite definir que a partir de uma dada percentagem a tela 
deve ser substituída. 
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6. INTRODUÇÃO 
 

Em qualquer empreendimento com fins lucrativos é necessário o monitoramento 
de variáveis que afetam a qualidade do produto e o custo de produção (Waters, 2003). O 
controle do desgaste das telas das peneiras assegura que o material peneirado estará dentro 
das especificações, uma vez que indica o momento em que devem ser trocadas. Dessa 
forma o controle de desgaste está intimamente atrelado ao controle de troca das telas, 
possibilitando também a determinação de sua vida útil. Mantendo o controle sobre essa 
última variável é possível comparar os resultados preditos pelo fabricante aos alcançados na 
usina (Waters, 2003). 

  
  

7. METODOLOGIA 
 

Após se constatar a necessidade da geração de um banco de dados que 
fornecesse um conhecimento completo sobre as trocas das telas, buscou-se a geração de 
tabelas em planilhas eletrônicas, que deveriam ser abastecidas com dados coletados na 
área. No entanto, sentiu-se a necessidade de um gerenciador deste banco de dados, uma 
vez que a inserção dos dados diretamente na planilha seria muito cansativa, o que 
geraria uma resistência dos funcionários a sua utilização. O gerenciador deveria facilitar 
o trabalho de forma que para inserir novos dados bastassem alguns cliques, e o 
programa faria os cálculos necessários automaticamente (Machado e Abreu, 1996). 

 
Através de conversas com técnicos da usina buscou-se conhecer quais os 

comandos que o programa deveria possuir. Através disto viu-se que seria importante 
registrar não somente a peneira e o deck em que houve trocas de telas, mas também a 
posição que ela se encontra. A numeração das telas se dá em ordem crescente da tela da 
esquerda para a direita, iniciando na zona em que há a alimentação do material sobre as 
telas. Busca-se, em tratamento de minérios, que todas as telas desgastem com a mesma 
proporção (Chaves e Peres, 2006). A inserção de tal dado possibilita conhecer a 
localização, na peneira, das telas que são trocadas com maior frequência. Para isto a 
forma mais prática e de fácil análise seria através de gráficos de colunas, em que no 
eixo y estaria a quantidade de telas trocadas em um determinado intervalo de tempo e 
no eixo x e z a posição da tela. 

 
Outro dado muito importante é o controle da vida útil das telas. Esta é calculada 

através da subtração entre data de retirada e data de colocação da tela, sendo assim a 
data de colocação da tela deveria ser cadastrada. Para agilizar o registro dos dados é 
importante que o software padronize a data como a data atual, não necessitando sua 
digitação pelo usuário (Setzer, 1995). 

 
Como houve um histórico de quedas de telas, ou seja, a soltura das telas pela 

simples agitação da peneira, foi identificado a necessidade de se cadastrar o motivo da 
troca, assim como o tipo de sistema de fixação da tela. Sendo assim será possível 
determinar se há relação entre as quedas das telas e seu sistema de fixação. Caso haja 
será possível selecionar o tipo de fixação que não gera os problemas das quedas das 
telas. 

 
As telas são elementos essenciais nesta usina, e sua falta pode provocar paradas 

na produção. Para evitar a falta de telas é necessário se manter o estoque em um nível 
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que seguro (Chaves e Peres, 2006). Dessa forma, implementar um controle de estoque 
neste programa seria bastante útil. 

 
 

8. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Para se dispor todas as informações consideradas importantes desenvolveu-se 
uma interface com divisões através das abas (Halvorson, 2008): Controle de trocas, 
Controle de desgaste, Gráficos, Histórico e Controle de estoque. A tabela em que os 
dados são registrado optou-se por deixa-la fixa, ou seja, mesmo selecionando outra aba 
a tabela sempre estará visível, por ser o objeto principal do programa. Abaixo da tabela 
há caixas de texto em que se pode digitar o valor da vida útil prevista pelo fabricante, 
em horas, e o motivo da troca. Para salvar os registros em disco basta clicar em Salvar e 
para excluir um dado deve-se clicar em Excluir. A figura 1 mostra a interface do 
programa: 

 
 

 
 

Figura 1: Interface do programa. 
 
8.1.  Controle de trocas 

 
Inicialmente é necessário que o usuário informe de qual a peneira pertence a tela 

trocada. Para evitar erros, como por exemplo, o usuário digitar incorretamente o TAG 
da peneira, criou-se uma caixa de texto em que deve ser apenas escolhida dentre as 
opções existentes tal informação, como mostra a figura 2. O mesmo acontece para a 
escolha do deck. O próximo passo é indicar a data da troca, esta está formatada como 
data padrão a data atual, do dia que o usuário está acessando o programa. 
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Figura 2: Opções existentes para escolha da peneira do deck e da data clicando onde 

está indicado pelo quadro vermelho. 
 

 Como as configurações e as quantidades de telas de cada uma das peneiras são 
diferentes, ao selecionar a peneira automaticamente o programa muda a quantidade e 
configuração dos botões (figura 3), que representam as telas. Os números dos botões 
representam a posição das telas na peneira. 
     

 
 

Figura 3: Diferentes quantidades de telas em cada uma das peneiras. 
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Para registrar uma troca de tela basta clicar no botão que representa tal tela. Uma 
mensagem mostrando o sucesso do registro deve aparecer (figura 4a), e os dados serão 
listados na tabela. Caso mostre mensagem de erro (figura 4b e 4c) é porque o usuário 
esqueceu de escolher a peneira ou deck, e os dados não são direcionados à tabela. 

 
A)                                                B)                                          C) 

 
 

Figura 4: A) Sucesso no registro. B) Erro ao escolher a peneira. C) Erro ao escolher o 
deck. 

 
 

 A tabela em que os dados ficam registrados encontrasse na figura 5, em que os 
dados são apenas ilustrativos. Cada uma das linhas representa uma troca realizada, em 
que informa a peneira, o deck, a posição da tela, a data que ela foi instalada e retirada, a 
vida útil em horas e em percentagem da vida útil prevista pelo fabricante, o tipo de 
fixação e o motivo da troca. Ao se realizar a troca de uma tela o programa registra a 
data colocação desta tela como sendo também a data de retirada da tela trocada, assim 
como registra sua vida útil. Para o usuário tomar conhecimento que o programa está 
fazendo isto, sua linha recebe uma coloração. Ou seja, a data de instalação da última tela 
trocada será igual à data de retirada da linha colorida. Tal cor não é mostrada quando se 
reinicia o programa. 
 

 
 

Figura 5: Tabela em que os dados ficam registrados. 
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8.2. Controle de desgaste 
 

Visando descobrir a taxa de desgaste das telas criou-se a aba Controle de 
desgaste. Sua importância se baseia em determinar a data aproximada que as telas terão 
um desgaste acima do limite que garante produtos dentro da especificação (Wanke, 
2003). Dessa forma é possível prever a data que as telas devem ser trocadas. Para tanto 
são necessárias medições dos furos das telas, que devem ser escolhidas de forma a se ter 
dados representativos. Assim, informa-se a peneira, o deck e a data das medições, a 
malha é mostrada automaticamente, e os valores das medições feitas. Clicando em 
Gravar os dados são direcionados à tabela que pertence a esta aba, como mostra a figura 
6 (dados ilustrativos). Esta tabela mostra também o desgaste em milímetro e em 
percentagem de sua malha original. 
 
 

 
Figura 6: Interface da aba Controle de desgaste. 

 
 

8.3. Gráficos 
 

Objetivando visualizar de uma forma gráfica e de fácil interpretação foi 
desenvolvido a aba Gráficos. Para se gerar um gráfico é necessário informar o período 
que se quer gerá-lo, assim como a peneira e o deck. Caso se escolha apenas a peneira, 
um filtro é criado e é mostrado apenas os registros referente a esta peneira na tabela. 
Escolhendo apenas o deck, é mostrado na tabela apenas o deck selecionado de todas as 
peneiras. Selecionando ambos, automaticamente o gráfico é criado. As colunas mais 
altas mostram que as telas desta região sofreram maior quantidade de trocas. As cores 
diferentes sevem para distingui-las uma linha de telas das outras. Para visualizar melhor 
o gráfico pode-se incliná-lo ou rotacioná-lo, através das teclas C (cima), B (baixo), E 
(esquerda) e D (direita). Para voltar a posição anterior deve clicar em Perfil. Deve-se 
clicar em Atualizar gráfico caso novos registros sejam feitos. 
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Figura 7: Aba Gráficos. 
 
 

8.4. Histórico 
 
Para de saber o consumo anual de cada uma das malhas, optou-se pela criação 

da aba Histórico. Nela fica registrado a quantidade de telas utilizadas de cada deck de 
cada peneira nos últimos doze meses.  

 

 
Figura 8: Tabela onde se encontra a quantidade de trocas nos últimos doze meses. 

 
É registrado na tabela ainda o código de compra de cada malha. Na tabela Meses 

deve-se registrar o número de telas trocadas em cada um dos últimos 12 meses. Os 
dados desta tabela se referem a linha selecionada da tabela maior, dessa forma o número 
na coluna  Consumo(últimos 12 meses) é a soma das trocas realizadas em cada um dos 
meses (registrados na tabela Meses). 
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8.5. Controle de estoque 
 
Para aumentar a eficiência do desaguamento, feito nas peneiras desaguadoras, 

utiliza-se na região de alimentação da peneira telas com malha menor que na região de 
descarga (Chaves e Peres, 2006). Outra característica das telas destas peneiras são os 
diferentes tamanhos. As telas laterais possuem tamanho maior que as telas centrais. 
Sendo assim uma única peneira desaguadora possui quatro tipos de telas. Para 
diferenciá-las recebem códigos de compra para cada tipo. Com a grande semelhança 
entre as telas pode acontecer dos funcionários instalarem telas em locais incorretos, 
ocasionando sua má fixação e consequente queda. Esta semelhança também pode causar 
enganos nas compras das telas. Para evitar que haja compras não necessárias de telas e 
falta de telas com limite baixo no estoque, foi desenvolvido um controle de estoque 
neste software. 

 
Em “Controle de estoque” há uma coluna com os códigos SAP de todas as 

malhas utilizadas na usina. Ao se atualizar a tabela Meses da aba histórico, 
automaticamente o programa calculará o consumo médio dos últimos doze meses e 
registrará na coluna de mesmo nome. O usuário deverá definir um valor para Estoque 
mínimo e outro para Estoque Máximo. Na tabela inferior deve-se inserir a quantidade 
de telas de cada malha existente no estoque juntamente com a previsão de entrega das 
telas quando se efetua uma compra. A quantidade de telas que deve ser comprada para 
sempre manter o estoque acima do limite mínimo é definida conforme a equação (1). 
 
 

 
 

     (1) 
  

 Se as compras fossem feitas quando o estoque estivesse no limite mínimo até as 
telas serem entregues o estoque estaria abaixo do mínimo, o que poderia causar falta de 
telas no estoque. 

 
 

 
 

Figura 9: Aba Controle de estoque. 
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 A figura acima mostra a interface do controle de estoque. O quadro superior 
mostra aonde se deve clicar para acessar este comando e o quadro inferior é onde se 
informa ao programa que as compras foram realizadas. Ao ser clicado o aplicativo 
atualiza o nível do estoque e iguala à zero a quantidade de telas que devem ser 
compradas. 
 
 
9. CONCLUSÃO 
 

Acredita-se que a utilização deste software possibilita um controle total sobre as 
trocas das telas. Tal controle possibilitará determinar a região da peneira em que o 
desgaste está excessivo, direcionando a tomada de decisão para a solução do problema. 
Este software ainda ajuda a aumentar a qualidade dos produtos, uma vez que estarão 
dentro a especificação granulométrica devido ao controle sobre as telas desgastadas. 

 
Trabalhos futuros: Como este software está restrito às condições da usina do 

projeto Manganês do Azul, o aplicativo está sofrendo alterações para se tornar mais 
genérico, possibilitando a configuração do software para qualquer usina, com opções de 
adicionar mais peneiras com a quantidade de telas desejadas pelo usuário. 
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