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RESUMO 
 
Os tecidos filtrantes são de extrema importância no processo de redução da umidade 
nas tortas formadas em filtros de esteira à vácuo. A falta de monitoramento desses 
tecidos pode acarretar uma série de eventos prejudiciais que dificultam o alcance das 
especificações exigidas. Além disso, a eficiência desses tecidos está diretamente 
ligada com a durabilidade dos mesmos ao longo de sua utilização. A partir do exposto, 
este trabalho se propôs a realizar uma análise do comportamento dos tecidos que 
compõe os filtros de esteira a vácuo ao longo dos seus tempos de utilização, visando 
entender a relação entre o tempo de utilização dos filtros e a umidade do material 
resultante - concentrado apatítico grosso. Tal análise permitiu mensurar a eficiência 
dos tecidos filtrantes em relação ao tempo de uso, proporcionando o uso adequado 
dos mesmos, e obtendo-se, então, melhores resultados no que tange à umidade do 
produto, o que proporciona um ganho operacional nos processos subsequentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: beneficiamento; eficiência; tecido filtrante.  
 
ABSTRACT 
 
The filtering fabrics are of extreme importance in the process of reducing the humidity 
in the pies formed in filters of vacuum conveyors. The lack of monitoring of these 
tissues can lead to a series of harmful events that make it difficult to reach the required 
specifications. In addition, the efficiency of these fabrics is directly linked to their 
productivity and durability throughout their use. From the above, this work proposes to 
perform an analysis of the behavior of filtering tissues throughout their time of use, 
aiming to understand how the percentage of solids present in the feed of these filters 
vacuum mats can affect the humidity in the thick apatite concentrate. This analysis 
allows to measure the efficiency of the filter cloths in relation to the time of use, which 
allows the filters to be used properly, thus generating better results in relation to the 
humidity of the product and providing an operational gain in the subsequent processes. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Em qualquer setor produtivo é fundamental a operação dos processos com a maior 
eficiência possível, visando com isto melhor aproveitamento dos recursos e aumento 
da vida útil operacional. Tal questão se torna ainda mais importante na indústria 
mineral em virtude de se apresentar como um setor sujeito a diversas incertezas, 
maiormente as de ordem geológica (RUNGE, 1998). 
 
O processamento mineral corresponde a um conjunto de operações cujo propósito 
geral é separar os minerais valiosos dos minerais de ganga, além de garantir a ele 
especificações necessárias para atender o seu cliente subsequente. A adequação é 
efetuada por um conjunto de etapas produtivas, resultando em um produto final 
(concentrado ou metal) e um rejeito de processo. Geralmente, as operações de 
processamento mineral, por possuírem etapas que utilizam uma grande quantidade 
de água, principalmente as etapas de moagem e classificação (GUPTA; YAN, 2006), 
possuem operações de separação sólido-líquido, com o objetivo de retirar a água do 
processo visando a adequação do produto aos processos subsequentes, geralmente 
armazenamento e/ou expedição, e/ou à reutilização da mesma. 
 
Dentre as operações de separação sólido-líquido, há a filtragem, na qual a separação 
entre as fases sólida e líquida é feita por meio de uma membrana semipermeável, que 
retém as partículas e permite a passagem do líquido (GUPTA; YAN, 2006). Neste 
processo, há a formação de uma camada de material na superfície do meio poroso, 
denominada torta, a qual age nos estágios iniciais como um segundo meio poroso, e 
um líquido clarificado (filtrado) (VALADÃO; ARAÚJO, 2007; GUPTA; YAN, 2006). 
 
Os filtros podem apresentar diferentes formas de funcionamento, baseadas no 
mecanismo de separação das fases, que pode ser por ação da gravidade, força 
centrífuga, ou por aplicação de pressão ou vácuo (LUZ; SAMPAIO; FRANÇA, 2010). 
Um equipamento comumente utilizado na filtragem é o filtro de esteira a vácuo, 
principalmente pela sua capacidade de processar grandes vazões e ser eficiente no 
tratamento de polpas heterogêneas (CHAVES et al., 2004). 
 
Nas operações de filtragem, o correto dimensionamento e a manutenção dos filtros 
dependem fortemente do conhecimento sobre o desgaste do tecido filtrante e/ou de 
seu entupimento (SILVA et al., 2014). Tal informação se torna essencial para a 
eficiência do processo, uma vez que o desgaste e/ou entupimento da membrana 
influenciam na qualidade (umidade) da torta produzida. 
 
A partir do exposto, este estudo de caso apresenta uma análise de como as horas 
trabalhadas dos tecidos podem influenciar na eficiência de retirada de umidade na 
produção de concentrado apatítico grosso final. No processo estudado, a etapa de 
filtragem, subsequente a uma etapa de ciclonagem, consiste em três filtros de esteira 
à vácuo, dentre os quais dois se mantém em operação e um permanece em espera 
(standby), utilizado como apoio ao processo em casos de quebras e/ou manutenção 
preventiva. Nestes, o tecido utilizado é fabricado em fibras de polipropileno, com fios 
monofilares e acabamento termofixado, com gramatura de 600 g/m². O produto da 
etapa de filtragem é o concentrado apatítico grosso, o qual corresponde ao produto 
final do processo, e é conduzido para a estocagem por correia transportadora, situada 
abaixo dos filtros, onde a torta e depositado e, então, transportada. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Os dados para o estudo foram extraídos do banco de dados do PIMS (Plant 
Information Management System), o qual é um sistema de armazenamento e gestão 
de informações de amostragem da Copebras, empresa de produtos fosfatados 
localizada no município de Catalão-GO e que faz parte da CMOC International, braço 
do grupo CMOC, companhia chinesa. As informações coletadas datam do período de 
01/01/2017 a 31/03/2017, e se referem às amostras coletadas na etapa de filtragem. 
 
A coleta das amostras de concentrado apatítico grosso foi realizada em cada filtro em 
operação, já que a planta possui três filtros, sendo dois em operação contínua e um 
em standby, este para absorver a produção em caso de manutenção corretiva. Os 
resultados da determinação da umidade das amostras foram, então, importados para 
o PIMS. 
 
Além da coleta das amostras para a análise de umidade, durante o tempo de estudo 
foram registradas, através de planilhas em Microsoft Excel®, os valores das horas 
trabalhadas acumuladas dos filtros esteiras a vácuos em estudo, os quais foram 
utilizados, juntamente com os teores de umidade, para a análise do processo.  
 
Para um melhor entendimento dos dados, foram analisadas as amostras dos tecidos 
que estavam em operação em cada mês, durante todo o período estudado. O material 
de fabricação dos tecidos é o mesmo para os três. Em janeiro, estavam operando com 
os tecidos A e C, porém o tecido C apresentou problemas mecânicos na estrutura do 
filtro, sendo assim, não entrou em funcionamento até o final da coleta dos dados. Em 
relação aos meses de fevereiro e março, foram colhidas as amostras referentes aos 
produtos gerados pelos tecidos A e B. A etapa seguinte consistiu na interpretação 
através da elaboração de cartas de controle, mostrando o comportamento da umidade 
gerada pelas amostras de concentrado apatítico grosso provindas do laboratório da 
empresa. Sendo que as análises dessas informações foram associadas com as horas 
operadas acumuladas dos tecidos em cada mês, durante o período de estudo. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A umidade apresentou comportamentos de forma variada ao longo do período 
estudado, conforme demonstra as cartas de controles representadas pelas cartas 
mensais (Figuras 1, 2 e 3) geradas pelo Minitab 16. Nestas cartas é apontado o 
número de amostras versus a umidade das mesmas. Com base nos resultados, são 
gerados os limites inferiores de controle (LCL) e os limites superiores de controle 

(ULC) além da média mensal (�̅�) da umidade. 
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Figura 1. Variação da umidade durante o mês de janeiro. 

 
 

 
Figura 2. Variação da umidade durante o mês de fevereiro. 

 
 

 
Figura 3. Variação da umidade durante o mês de março. 

 

 
Visando complementar as informações de comportamento da umidade durante os 
meses de janeiro a março, foram coletadas informações referentes as horas 
trabalhadas dos filtros em cada mês estudado. Conforme mostra as Figuras 4, 5 e 6.  
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Figura 4. Horas de operação dos filtros A e C. 

 

 

 
Figura 5. Horas de operação dos filtros A e B. 

 
Com base nas cartas de controle geradas, entende-se que houve uma variação de 
umidade ao longo dos meses de janeiro a março. Sendo que no mês de janeiro 
alcançaram valores acima de 13,6 % estabilizando em uma média de 9,83%. 
Entretanto no mês de fevereiro houve um salto significante dos valores de umidade 
chegando a valores médios de 10,19% esse aumento gradativo entre os meses de 
janeiro e fevereiro se deve provavelmente ao aumento das horas trabalhadas do 
tecido A, o qual alcançou 1300 horas, gerando um desgaste que pode ser um fator 
importante no aumento da umidade. 
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Figura 6. Horas de operação dos filtros A e B. 

 
Durante o período estudado houve uma troca do tecido B no mês de fevereiro, 
exatamente no dia 17/02/2017 por um tecido novo. Com esta troca percebe-se, em 
um período de longo prazo, que a umidade alcançou o menor patamar dentre os 
meses estudados. Isso é refletido através dos dados da carta de controle do mês de 
março, no qual a umidade atingiu o valor de 9,6%. Um ponto a ser observado, que a 
troca do tecido B no mês de fevereiro não foi suficiente para obter valores de umidades 
menores nesse mês, uma vez que a umidade apresentou uma média 10,19 %. 
 
 
4. CONCLUSÕES 

 
Através desse trabalho pode-se perceber que o aumento da umidade está 
intimamente ligado aos desgastes dos tecidos filtrantes gerados ao longo das horas 
trabalhadas. Essa informação pode ser confirmada através da Figura 7, na qual pode-
se observar um aumento da umidade entre os meses de janeiro e fevereiro, 
consequência, provavelmente, do desgaste do Tecido A, já que este acumulou 1300 
horas operacionais ao final do período.  Outro ponto a se observar é que durante o 
período de estudo, o tecido B apresentou o surgimento de “emendas” como 
consequência do surgimento de “rasgos” ocasionados pelo desgaste do tecido ao 
longo das horas trabalhadas, que contribuiu de forma significante para o aumento da 
umidade, já que houve uma diminuição da área do tecido filtrante, contribuindo, assim, 
para o aumento do valor de umidade, o qual foi de 10,19% em média. 
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Figura 7. Horas operadas ao longo do estudo 

 
Como alternativa para solucionar os problemas de desgaste do tecido B, gerados 
pelas horas trabalhadas, optou-se pela troca por um tecido novo, no qual durante o 
tempo de estudo teve-se a oportunidade de comparar os resultados do 
comportamento umidade gerados pela troca, como mostra a Figura 8. 
 
 

 
Figura 8. Comportamento da umidade com as trocas de tecido 

 
Conclui-se que com a troca do tecido durante o mês de fevereiro, teve-se uma redução 
da umidade chegando a 2,4%, confirmando a importância da manutenção preventiva 
dos tecidos ao longo das horas trabalhadas para se alcançar uma maior eficiência dos 
tecidos na formação de concentrado apatítico grosso com menor umidade. 
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