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RESUMO 

 

A tecnologia da prensa de rolos se encontra cada vez mais presente em circuitos de cominuição 

na indústria mineral. Utilizada incialmente em larga escala por indústrias de cimento e 

posteriormente no processamento de minérios contendo diamantes, a prensa de rolos passou a 

ser incorporada em circuitos de cominuição de minérios metálicos a partir da sua aplicação na 

mina de Los Colorados (Chile) nas britagens terciária e quaternária de minério de ferro. Desde 

então, ela atingiu o nível de maturidade necessário para ser utilizada no processamento de uma 

grande variedade de tipos de minérios, incluindo a preparação de pellet feed de minério de ferro. 

Em paralelo ao avanço da técnica e da aplicação da tecnologia, também se desenvolveram 

diversos modelos matemáticos fenomenológicos que visavam prever a capacidade e a potência 

do equipamento e também avaliar o comportamento das variáveis de desempenho da prensa 

quando aplicada em diferentes materiais e condições de operação. Muitos autores observaram 

efeitos de extrusão ao longo da prensa durante o processamento de diferentes tipos de minério, 

o que, nos modelos estudados, não é equacionado nos cálculos de capacidade e potência da 

prensa. O presente trabalho trata do estudo dos fenômenos de extrusão do material durante o 

processo de prensagem de pellet feed e propor novas abordagens de modelagem da capacidade 

e potência consumida quando a prensa de rolos apresenta esse efeito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pellet Feed; Modelagem; Simulação; Prensa de Rolos; Minério de 
Ferro 

 

ABSTRACT 
 

Roller press technology is increasingly present in comminution circuits in the minerals industry. 

Used initially in large scale by cement industries and later in the processing of diamond ores, 

the roller press came to operate in metallic ores comminution circuits at the Los Colorados mine 

(Chile) in tertiary and quaternary iron ore crushing. Since then, it has reached the maturity 

required to be used in the processing of a wide variety of ore types, including pellet feed 

preparation. Parallel to the advancement of the technique and the application of the technology, 

several phenomenological mathematical models were developed to predict the throughput and 

power of the machine. Many authors have observed extrusion effects throughout the press 

during the processing of different types of ore, which, in the models studied, is not considered 

in the capacity and power calculations of the press. Therefore, the present work aims to 

understand and study the phenomena of extrusion of the material during the pellet feed pressing 

process and to propose new approaches for modeling throughput and power consumed by the 

roller press. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A Prensa de Rolos tem constituído nos últimos anos um importante avanço dentro da 

área da cominuição, bem como do processamento de minérios (BARRIOS, 2015). 

Utilizada inicialmente nas indústrias de cimento e no processamento de minerais 

contendo diamante, tal tecnologia alcançou popularidade na indústria mineral metálica 

após a aplicação na Mina de Los Colorados (Chile). Especificamente na cominuição 

de minério de ferro, a Prensa de Rolos têm sido aplicada com sucesso na britagem 

grosseira, britagem de pebbles de moinhos autógenos e, sobretudo, na remoagem 

previamente à pelotização em diversas usinas no Brasil e no mundo. Os dois principais 

exemplos de utilização desta tecnologia aplicados hoje no Brasil podem ser 

encontrados no projeto Minas-Rio em Conceição do Mato Dentro (MG) e nas usinas 

de pelotização da Vale S.A em Nova Lima (MG) e no Complexo de Tubarão em Vitória 

(ES). 

 
A Prensa de Rolos (Figura 1) consiste em dois rolos girando em sentidos opostos: um 

deles gira sobre um eixo fixo, enquanto o outro se movimenta linearmente. O rolo 

móvel transmite a força compressiva às partículas por meio de um sistema hidráulico 

de pressão. A alimentação de material é introduzida na abertura entre rolos, onde a 

cominuição das partículas ocorre pelo mecanismo de quebra interparticular (DANIEL, 

2002). 

 

Figura 1 – Esquema da prensa de rolos (BARRIOS, 2015) 

 
O Complexo de Tubarão da Vale S.A (Vitória – ES) é composto por oito usinas de 

pelotização que empregam a prensa de rolos na remoagem pré-pelotização. A 

aplicação deste equipamento na preparação do pellet feed é importante por ser capaz 
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de aumentar a área superficial do produto com um consumo energético reduzido 

(MICHAELIS, 2009). 

 
O sistema de moagem de bolas a úmido associada à posterior desidratação é 

relativamente intensivo em termos de custos de capital e de operação na preparação 

do pellet feed. Estes custos podem ser reduzidos pela aplicação de um estágio de 

prensagem, uma vez que a prensa de rolos pode processar o material de 

beneficiamento no nível de umidade contida de 8-12%. Atualmente, as prensas de 

rolos são aplicadas em combinação com a moagem de bolas, quer como fase de pré- 

moagem, quer como retificação da descarga do moinho de bolas em usinas integradas 

de granulação-aglomeração (VAN DER MEER, 1997; SARALAYA ET AL., 1997). 

Entretanto, uma série de desafios envolve o processo de prensagem de pellet feed do 

ponto de vista da granulometria do produto e, em alguns casos, da sua alta umidade. 

Fatos estes que dificultam o aumento da área superficial do material e acarretam em 

uma maior dificuldade do controle de processo. 

 
Um dos principais desafios observados nas prensagens de diferentes minérios e com 

maior enfoque na prensagem de pellet feed, é o efeito de extrusão e escorregamento 

do material ao longo do processo de prensagem, como já observado por Schönert 

(SCHÖNERT, 1993) e Lim (LIM, 1997). Estudos mostram que minérios mais finos e 

condições de operação com maior pressão de operação, maior velocidade dos rolos 

e menor abertura operacional, são determinantes para aumentar o efeito de extrusão 

do material. A Figura 2 mostra o efeito de extrusão observado em uma das prensas 

utilizadas nas usinas do Complexo de Tubarão da Vale S.A. A figura mostra 

claramente o material sendo extrudado pelas laterais esquerda e direita da prensa, 

respectivamente. 

 

Figura 2 – Material extrudado pelas bordas esquerda e direita da prensa de rolos de usina de 

prensagem de pellet feed 
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Ao longo das últimas duas décadas, foram propostos diferentes modelos matemáticos 

empíricos e fenomenológicos com o objetivo de prever as principais variáveis de 

desempenho da Prensa de Rolos, as quais são: a distribuição granulométrica do 

produto, a capacidade ou taxa de alimentação específica e o consumo específico de 

energia (BEARMAN, 2006; LIM et al., 1997). Esses modelos correlacionam essas 

variáveis de desempenho com os "parâmetros chave” de operação, como a abertura 

entre os rolos, o ângulo de captura (“pega do material”) e a pressão de operação 

(BEARMAN, 2006). Entretanto, esses parâmetros chave também dependem de 

variáveis relacionadas à geometria da Prensa de Rolos (diâmetro, comprimento e 

velocidade dos rolos, abertura inicial entre os rolos e tipo de revestimento), ao sistema 

hidráulico de pressão (parâmetros iniciais de nitrogênio e óleo) e às propriedades do 

material processado (resistência do material e granulometria da alimentação) 

(BARRIOS, 2015). 

 
Os modelos matemáticos desenvolvidos têm sido muito utilizados na previsão do 

desempenho das variáveis da prensa de rolos. Entretanto, em casos da aplicação 

industrial, diversos modelos apresentam limitações na previsão da capacidade e 

potência consumida pela prensa de rolos, visto que problemas como a extrusão de 

material ao longo do processo e a umidade do material não são adequadamente 

descritos pelos mesmos. 

 
O presente trabalho compila dados da literatura e de usinas selecionadas em 

operação, com o intuito de entender e modelar, através de simulações de processo, o 

desvio das previsões da capacidade e potência. Adicionalmente, são proposta 

modificações dos modelos de capacidade e potência, tornando-os mais capaz de 

prever resultados de prensagem de pellet feed das usinas de pelotização do 

Complexo de Tubarão da Vale S.A (Vitória – ES). 

 
2. MODELAGEM FENOMENOLÓGICA DA PRENSA DE ROLOS 

 

O modelo de capacidade da prensa de rolos usado por Torres & Casali é baseado no 

modelo de fluxo pistão simples (MORRELL et al., 1997). A taxa de alimentação Q é 

calculada a partir do comprimento L, da velocidade dos rolos U, da abertura de 

trabalho s0  e da densidade do floco   na abertura de trabalho, sendo dada por 

 
  =                 (    çã   ) 

 
Para o cálculo da potência demandada pela prensa, o modelo propõe um 

equacionamento em função da força de compressão F aplicada sobre a área efetiva 

dos rolos, da pressão de operação Rp, do ângulo que limita a zona de quebra 

interparticular αIP e da velocidade dos rolos U. A equação 2 (ângulo de captura), 

equação 3 (força de compressão) e a equação 4 (potência consumida) correlacionam 

as variáveis do submodelo de potência: 
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Na qual D é o diâmetro da prensa e      é a densidade aparente do material. 

 
Nas Figuras 3 e 4 é possível observar como os submodelos de capacidade e potência 

têm limitações em prever os valores reais de operação em prensagens industriais, 

sobretudo no caso de pellet feed. 

 

 

Figura 3 – Comparação entre capacidade 
específica experimental e calculada 

Figura 4 – Comparação entre energia 
específica experimental e calculada 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1TESTES EM ESCALA INDUSTRIAL 

Os testes em escala industrial foram conduzidos com o intuito de analisar o 

funcionamento das prensas variando sua pressão de operação, velocidade do rolo e 

abertura (gap) operacional. Para o minério de cobre foi utilizado uma prensa com 2,2 

metros de diâmetro e 1 metro de comprimento. Já para o minério de ferro, testes foram 

realizados com alimentação de itabirito friável em duas prensas de rolos idênticas, 

cada uma com diâmetro de 2,40 m e comprimento de 1,65 m. Finalmente, foram 

analisados resultados de testes realizados em diferentes prensas, de diferentes 

fabricantes, utilizadas nas oito usinas de pelotização do complexo de tubarão da Vale 

S.A. Os resultados coletados e analisados estão dispostos na Tabela 1, que apresenta 

as dimensões de cada prensa, as principais variáveis de operação e as variáveis de 

desempenho. 
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Tabela 1 – Condições operacionais médias para cada uma das prensas 
 

 P1 P3 P4 P5 P6 P8 P9 

Diâmetro (m) 1,4 2,25 1,4 1,7 1,7 2 2 

Comprimento (m) 1,6 1,55 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 

Pressão (bar) 24,2 54,0 43,1 79,4 65,4 83,7 48,1 

Velocidade (m/s) 1,28 1,05 1,03 1,86 1,36 1,49 1,10 

Abertura de trabalho (mm) 6,58 12,8 19,1 6,18 9,55 10,24 18,9 

Potência (kW) 615 1335 1010 1572 1509 2273 1092 

Capacidade (t/h) 638 628 620 481 597 995 778 

Energia específica (kWh/t) 0,96 2,0 1,5 3,2 2,4 2,3 1,3 

Densidade aparente (t/m3) 2,50 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Massa específica (t/m3) 5,97 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Densidade do flake (t/m³) 4,31 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 
 

 
3.2 PREVISÃO DA CAPACIDADE E POTÊNCIA 

 
3.2.1 SIMULAÇÕES 

 

Como parte do trabalho, os modelos apresentados foram implementados em Matlab® 

para assim possibilitar as simulações realizadas em cada um dos testes de 

prensagem avaliados. 

 
3.2.2 PREVISÃO DA CAPACIDADE 

 

O modelo de capacidade relaciona a velocidade e comprimento dos rolos, abertura de 

trabalho e densidade dos flocos. Esta última variável foi, na maioria dos casos, 

calculada com base em uma aproximação sugerida por Torres & Casali (Torres & 

Casali, 2009) e Daniel (DANIEL, 2002), equivalente a 85% da massa específica do 

minério. A partir dessa aproximação foi observado (Figura 3) que em todos os casos 

houve uma subestimação significativa da capacidade em relação aos valores 

experimentais. Estes resultados podem ser explicados por um possível efeito de 

extrusão na prensa de rolos. Como já estudado em trabalhos anteriores (WILSON et 

al.) (SCHONERT et al, 1993), as variáveis de operação são cruciais para determinar 

os efeitos de escorregamento e extrusão do material quando prensado. Em escala 

laboratorial os efeitos são menores e é possível controlar a operação de forma mais 

eficaz, porém, em escala industrial, os efeitos de extrusão são nítidos e influenciam 

diretamente no desempenho e produto final da prensa. 

 
3.2.3 PREVISÃO DA POTÊNCIA CONSUMIDA 

 
O modelo de potência de Torres & Casali relaciona a força de compressão aplicada 

pelos rolos (a partir de uma pressão de operação) e o ângulo de captura da prensa 

que varia com a abertura operacional, dimensões da prensa e algumas características 
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do material. Assim como na previsão da capacidade, o modelo subestimou os valores 

de operação da potência nos testes em escala industrial e piloto. Por não abordar 

algumas características do material, como umidade e distribuição granulométrica, a 

equação que calcula o ângulo de captura necessita de uma calibração para que a 

mesma não subestime o valor do ângulo calculado. Alguns trabalhos anteriores 

mostram que o ângulo de captura da prensa de rolos varia entre 7º - 9º 

(KELLERWESSEL,1996). 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 MODELAGEM DA CAPACIDADE NA PRENSAGEM DE PELLET FEED 
 
Os resultados obtidos para o cálculo da capacidade mostraram que o modelo 

abordado por Torres & Casali subestima significativamente os valores reais de 

operação. Tal fato foi melhor observado para as diferentes prensas utilizadas nas oito 

usinas de pelotização da Vale S.A. Como foi ressaltado anteriormente, uma das 

características não equacionadas pelo modelo corresponde ao efeito de extrusão do 

material ao longo dos rolos. Portanto a Figura 5 mostra o desvio calculado entre os 

valores experimentais de capacidade e os valores calculados, relacionados 

diretamente com a abertura operacional. 

 
De maneira geral os resultados mostrados na Figura 5 correspondem à diferença em 

percentagem dos valores experimental e calculados para a capacidade, ou seja, a 

percentagem de material em massa que é extrudado durante o processo de 

prensagem. Entretanto, prensas de rolos em escala industrial operam com uma 

vedação lateral (cheek plates) que permite uma variação de 10 a 20 % de extrusão do 

material pelas laterais (LIM, 1997). Dentre as prensas avaliadas nas usinas da Vale 

S.A, a prensa da usina quatro foi a que operava em melhores condições, tendo seus 

cheek plates ajustados em 2 mm. Portanto o presente trabalho considerou que esta 

prensa idealmente não teria nenhum efeito de extrusão do material e seu desvio da 

capacidade em relação aos valores experimentais seria nulo. Portanto, foi utilizado 

um fator de correção na equação do cálculo da capacidade a partir da razão entre a 

média das capacidades experimentais e calculadas para a prensa 4. A Figura 5 e a 

equação 5 mostram os valores para o desvio e o fator de calibração para o cálculo da 

capacidade: 

      

  = 
   

 
     

=  .    (    çã   ) 
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Figura 5 – Desvio corrigido em relação à apertura operacional 

 
Finalmente foi proposto um modelo empírico para equacionar o desvio da capacidade 

em relação à abertura operacional. A equação corresponde a um decaimento 

exponencial em uma função de dois parâmetros. Para cada uma das prensas foram 

ajustados diferentes parâmetros que modelaram com precisão os valores de material 

extrudado da prensa. A Figura 6 e a Tabela 2 mostram as curvas ajustadas aos 

valores experimentais e os parâmetros do modelo para cada uma das prensas, 

respectivamente. 

 

       =       (    çã   ) 
 
 

Tabela 2 – Parâmetros do modelo proposto 

 
 

Figura 6 – Ajuste do modelo empírico proposto aos valores experimentais 
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4.2 MODELAGEM DA POTÊNCIA NA PRENSAGEM DE PELLET FEED 
 
Assim como no cálculo da capacidade, as equações que regem o modelo de potência 

adotado por Torres & Casali também subestimaram os valores de potência obtidos 

nas operações de prensagem de peleet feed. Com citado acima, é necessária uma 

calibração do ângulo de captura calculado pelo modelo afim de ajustar o cálculo da 

potência consumida com os valores experimentais de operação. Na Figura 7 tem-se 

a previsão do modelo Torres & Casali para a potência consumida nas diferentes 

prensas em operação no Complexo de Tubarão da Vale S.A., enquanto a Tabela 3 

resume o valor do parâmetro ajustado para o modelo. 

 
A calibração da equação que calcula o ângulo de captura foi feita a partir da razão 

entre a média do ângulo recalculado (a partir da potência experimental) e a média do 

ângulo obtido pela equação original do modelo. A Figura 7 ilustra como foi 

determinado o fator de correção para calibrar o ângulo. 

 

Tabela 3 – Fator de correção para o 

ângulo em cada prensa 

Figura 7 – Diagrama ilustrativo da 

calibração do ângulo e captura 

 

4.3 CAPACIDADE E POTÊNCIA CONSUMIDA RECALCULADAS 
 
O modelo empírico proposto para determinar o efeito de extrusão na prensa de rolos 

que opera na prensagem de pellet feed se mostrou suficiente e importante para 

determinar a capacidade real da prensa de rolos. Por outro lato, a calibração do ângulo 

de captura proposta no trabalho também foi suficiente para ajustar os valores de 

potência consumida, compensando alguns fatores importantes não incorporados 

pelas equações dos modelos. As Figuras 8 e 9 mostram os valores previstos de 
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capacidade e potência após a incorporação dos modelos propostos para todas as 

prensas avaliadas, mostrando que os modelos modificados permitiram prever com 

precisão tanto a capacidade quanto a potência em trabalho. 

. 

 

Figura 8 – Comparação entre 

potência experimental e calculada 
Figura 9 – Comparação entre 

capacidade experimental e calculada 

 

5. CONCLUSÕES 
 
Os resultados permitem concluir que de fato o modelo Torres & Casali se mostra um 

bom modelo para previsão de capacidade e potência consumida para prensas em 

escala laboratorial. Entretanto quando há o processamento em escalas industriais os 

modelos subestimam significativamente os valores calculados. 

 
Para a prensagem de pellet feed, o modelo empírico adotado e a calibração do ângulo 

foram importantes para ajustar os valores calculados a partir da observação de alguns 

fatores importantes não abordados pelo modelo Torres & Casali. 

 
Além de tudo foi possível observar que em todos os casos uma menor abertura 

operacional promoveu um excesso de material extrudado e consequentemente 

problemas nas demais variáveis de desempenho do equipamento, como por exemplo 

a distribuição granulométrica do produto e sua área superficial específica. 
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