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RESUMO 
 
O complexo Minas-Rio da Anglo American iniciou suas operações em agosto de 2014. 
A usina de filtragem produziu, em 2016, cerca de 15 milhões de toneladas secas de 
pellet feed. O minério, explorado no município de Conceição do Mato Dentro (MG), 
passa pelas etapas de cominuição, classificação, concentração e separação sólido-
líquido antes de ser bombeado por 529 km até o município de São João da Barra (RJ), 
onde é filtrado, estocado e embarcado para exportação. A filtragem é realizada por 14 
filtros de 144 m² com placas cerâmicas. Essas placas possuem uma parcela 
significativa no custo de operação da área. Objetivando-se identificar placas com 
melhores custo/benefício, foram realizados testes em bancada simulando o processo 
de filtragem para avaliação de diferentes placas e fornecedores. Testes realizados no 
passado mostraram um desempenho das placas de fornecedores alternativos muito 
aquém do esperado, principalmente em relação a qualidade do filtrado. Contudo, 
testes realizados recentemente indicaram que esses fornecedores aperfeiçoaram o 
processo de fabricação de placas, fazendo com que as mesmas apresentassem 
resultados muito promissores. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  minério de ferro, pellet feed, filtragem, placas cerâmicas. 
 
ABSTRACT 
 
Anglo American ‘s Minas Rio complex began operations in August 2014. The 
processing plant, in 2016, produced approximately 15 million tonnes of dry pellet feed. 
The ore, extracted from the Conceição Do Mato Dentro (MG) municipality goes through 
comminution, classification, concentration and solid-liquid separation before being 
pumped for 529 kilometers to the São João da Barra (RJ) municipality, where it is 
filtered, stocked and shipped for export. The filtering is performed by 14 filters with 144 
m² and ceramic plates. These plates have a significant share in the total process costs. 
Aiming to identify plates with a better cost/benefit ratio, bench lab tests simulating the 
industrial process were performed evaluating the performance of plates from different 
suppliers. Tests performed in the past exhibited a poor performance by the alternative 
suppliers, mainly regarding filtrate quality. However, tests performed recently indicated 
these suppliers improved the plate fabrication process, resulting in plates that 
produced very promising performance. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O minério de ferro processado no complexo industrial do Minas-Rio, Anglo American, 
totalizou quase 15,5 milhões de toneladas de concentrado em 2016. O minério é 
extraído da jazida da Serra do Sapo em Conceição do Mato Dentro, MG. O 
processamento contempla as etapas de cominuição, por britadores de mandíbulas e 
grelhas, britadores cônicos e peneiras, prensas de rolos, moinhos de bolas e 
hidrociclones, seguido por deslamagem, flotação, remoagem em moinhos verticais 
(para adequação da granulometria de transporte), espessamento, bombeamento por 
529 km de mineroduto e separação sólido-liquido para embarque, conforme Figura 1. 
 

 
Figura 1. Fluxograma do processamento mineral no Mi nas-Rio. 

 
O sistema Minas-Rio conta com a tecnologia desaguamento do pellet feed através da 
utilização de filtros cerâmicos fornecidos pela Outotec, modelo Ceramec CC-144, 
figura 2. Cada filtro possui 12 discos com 15 setores/cada, totalizando 180 setores, ou 
placas, por filtro. Atualmente, a planta de filtragem possui 14 filtros em operação, 
totalizando 2520 placas e fazendo dessa unidade de filtragem responsável pela 
operação de mais de 50% do quantitativo total mundial de filtros CC-144. GÖRRES & 
HINDSTRÖM (2007) apresentaram uma descrição dos princípios básicos de 
funcionamento do equipamento, assim como suas principais vantagens. A tecnologia, 
apesar de relativamente nova e pouco difundida no Brasil, foi desenvolvida em 1980 
e teve sua primeira aplicação industrial em 1985 (HALL, 1991). 
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Figura 2. Filtro Ceramec CC-144.. 

 
A recomendação do fabricante é que os setores/placas cerâmicas deverão ser 
substituídos a cada dois anos de operação devido ao entupimento dos poros. Devido 
ao seu alto custo, essa troca preventiva ocupa a primeira posição no ranking de 
sobressalentes recomendados pelo fornecedor conforme figura 3. GÖRRES & 
HINDSTRÖM (2007) recomendaram que, no caso de minérios de ferro, as placas 
devem ser limpas duas vezes a cada dia, para atingir uma vida útil de mais de 3 anos. 
 

 
Figura 3. Custo relativo dos componentes de troca d o filtro cerâmico. 

 
O desempenho da filtragem em placas cerâmicas pode ser obtido através de testes 
de bancada. MANTTARI et al. (1996) desenvolveram um sistema de filtragem 
cerâmica de laboratório e usaram para avaliar o efeito de reagentes nesse tipo de 
filtragem. Savolainen et al. (2011) identificaram os principais ruídos dos testes de 
bancada de filtragem com placa cerâmica e propuseram melhorias que os 
minimizassem. Com isso, conseguiram uma grande aderência entre os resultados 
obtidos em laboratório e os obtidos industrialmente. 
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar resultados de testes em laboratório 
realizados pela Anglo American para o desenvolvimento de fornecedores alternativos 
de placas cerâmicas para os filtros industrias do Minas-Rio. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Na fase de projeto, o concentrado usado nos testes de bancada foi produzido em 
escala piloto. Mais recentemente, o concentrado testado foi coletado na alimentação 
da filtragem industrial. E, ambos os casos, o minério possui características físicas 
muito semelhantes, com D80 e D10 próximos à, respectivamente, 38 e 10 µm. 
 
O sistema de filtragem em bancada é fornecido pela Outotec e é apresentado na figura 
4.  
 

   
Figura 4. Desenho esquemático (a) e foto (b) do sis tema de filtragem com placa cerâmica de 

laboratório. 
 
Antes de realizar os testes, as placas eram condicionadas em solução de 1% (p/p) de 
ácido nítrico e 3% (p/p) de ácido oxálico por cerca de 24 horas e tinham sua 
permeabilidade determinada. A permeabilidade foi verificada utilizando sistema de 
retrolavagem do sistema de teste com pressão de 1 bar. 
 
Os tempos de formação e secagem foram definidos com base em manual do filtro 
piloto que estabelece os tempos possíveis no filtro real, com base na velocidade de 
rotação dos discos e posicionamento das saídas de vácuo do cabeçote, conforme 
tabela 1. A configuração 0 foi a usada na fase de projeto, enquanto as demais foram 
exploradas na fase de operação. 
 
Tabela 1. Tempos recomendados pelo fabricante do fi ltro industrial para simular as condições 

reais de operação. 
  Tempos (segundos) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Formação 
da torta 

10 25,0 12,5 10,4 9,3 23,8 11,9 9,9 8,8 22,8 11,4 9,5 8,5 21,0 10,5 8,8 7,8 18,3 9,2 7,6 6,8 

Secagem 
da torta 

16 31,0 15,5 12,9 11,5 32,2 16,1 13,4 11,9 33,2 16,6 13,8 12,3 35,0 17,5 14,6 13,0 37,7 18,8 15,7 14,0 

Lavagem 
(tempo 
morto) 

4,0 4,0 2,0 1,7 1,5 4,0 2,0 1,7 1,5 4,0 2,0 1,7 1,5 4,0 2,0 1,7 1,5 4,0 2,0 1,7 1,5 

Total 
ciclo 

30,0 60,0 30,0 25,0 22,2 60,0 30,0 25,0 22,2 60,0 30,0 25,0 22,2 60,0 30,0 25,0 22,2 60,0 30,0 25,0 22,2 

 

a) b) 
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A pressão de vácuo durante os testes foi ajustada para um máximo de 0,8 bar.  
 
A densidade da polpa e reologia da polpa (pH, dosagem de coagulante, etc.) foi 
ajustada de acordo com as premissas de projeto vigentes naquele período em cada 
uma das baterias, de forma que todos os testes fossem testados na mesma condição. 
 
Para realização do teste, a placa era imersa em balde com polpa. Nesse momento, a 
agitação manual da polpa era cessada e o vácuo era ligado. A placa era retirada da 
polpa apóa o tempo de formação e deixada imóvel na posição vertical até o fim do 
tempo de secagem, quando com uma espátula, a torta aderida à um lado da placa era 
removida.  
 
No fim de cada teste o sistema de ultrassom era usado para fazer a limpeza da placa 
e a permeabilidade da era medida através do sistema retrolavagem do conjunto de 
teste. Caso a permeabilidade estivesse muito aquém do desejado, a limpeza era 
intensificada até se obter os valore usuais. 
 
Com o peso da torta seca e úmida, determinava-se a umidade e produtividade 
(T.U.F.). Já o material coletado no kitassato foi usado para determinar a turbidez do 
filtrado ou a concentração de sólidos, em gramas por litro. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Durante a primeira bateria, que ocorreu na fase de projeto, foram testadas duas placas 
de um fornecedor alternativo. As permeabilidades foram de 7,5, 5,6 e 41 m³/m²/h para, 
respetivamente, placa do fornecedor padrão, placa A e B do fornecedor alternativo. 
Os resultados, figura 5, mostraram que as placas alternativas exibiram desempenho 
razoável. Apesar de causar a produção de uma torta com maior umidade, também 
resultaram em elevadas produtividades. Os resultados talvez fossem equiparados 
através da alteração dos ciclos de filtragem, resultando numa torta menos espessa 
com a utilização das placas alternativas. 
 

 
Figura 5. Resultados dos testes de filtragem com di ferentes placas cerâmicas em polpas com 

64 e 70% de sólidos em peso. 
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Porém, as placas alternativas exibiram uma grande quantidade de sólidos no filtrado. 
Essa quantidade era tal, que a utilização do turbidímetro não foi possível e determinou-
se a concentração e sólidos para comparar os resultados, figura 6. 

 
Figura 6. Qualidade do filtrado após os testes de f iltragem com diferentes placas cerâmicas. 

 
As pressões de vácuo obtidas pelas placas em diferentes fases do ciclo de filtragem, 
figura 7, juntamente com os resultados de permeabilidade e  qualidade do filtrado, são 
um forte indicativo que o processo de fabricação de placas com poros de pequeno 
diâmetro e pequena variabilidade ainda não estava devidamente controlado pelo 
fornecedor alternativo.  
 

 
Figura 7. Pressão registrada no manômetro em difere ntes momentos do teste de filtragem. 

 
 
A segunda bateria foi realizada alguns anos após a primeira e já na fase de operação 
da filtragem industrial. Contrariamente ao que ocorreu na primeira bateria, o número 
de possíveis fornecedores encontrados foi muito maior. Dessa vez foram testadas 14 
placas de 6 fornecedores diferentes, além do padrão. 
 
Dessa vez, somente uma placa, C1, resultou em qualidade do filtrado aquém do 
esperado. Apesar do baixo coeficiente de correlação da turbidez em função da 
permeabilidade, figura 8, verificou-se uma alta significância (p-valor igual a 0,000) para 
o efeito da permeabilidade na turbidez, indicando uma relação de causa e efeito entre 
essas duas variáveis. Provavelmente, outros fatores inerentes ao processo de 
fabricação, característico de cada fornecedor, também afetaram a turbidez, mas foram 
tratados como ruídos na análise de correlação.   
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Figura 8. Qualidade do filtrado para todas as placa s testadas. 
 
Em relação aos resultados de taxa unitária de filtragem (TUF), quatro placas 
apresentaram os valores médios abaixo do esperado (J1, J2, T1 e Y2), figura 9. 
 

 
Figura 9. Produtividade das placas no teste de filt ragem. 

 
Para os resultados de umidade, cinco placas apresentaram os valores médios acima 
do esperado (C1, J3, J4, J5, e R3), figura 10. 
 

 
Figura 10. Umidade da torta produzida com diferente s placas nos testes de filtragem. 

 
De acordo com os resultados acima, as placas R1, R2, Y1, Y3 e S1 atenderam aos 
indicadores especificados e estão adequadas para negociação comercial para início 
dos testes industriais. É importante salientar que se faz necessário realizar os testes 
em escala industrial para se obter os ganhos efetivos com as placas. Um parâmetro 
de suma importância não é avaliado em bancada: a resistência mecânica da placa. 
HALL (1991) relata vários casos indústrias em que a pequena vida útil das placas, 
devido à grande ocorrência de quebras, foi o principal desafio a ser vencido. 
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As estimativas de ganhos, com base em propostas iniciais de fornecimento, 
apontaram redução de custos de até 50%. 

 
4. CONCLUSÕES 
 
A realização de testes em bancada de filtragem com placas cerâmicas é uma 
importante ferramenta para seleção inicial de novos fornecedores. A qualidade do 
filtrado deve ser analisada. Cinco placas, de três diferentes fornecedores, exibiram 
resultados satisfatórios e similares à placa padrão e, por isso, são recomendadas para 
testes indústrias. 
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