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RESUMO 

 
A transformação da indústria de equipamentos para mineração é orientada por 
tecnologias muito sofisticadas. Estas são destinadas à melhoria de performance e 
redução de custos nas diversas operações unitárias, como as operações de 
separação por tamanho e concentração mineral. Tais aprimoramentos se fazem 
necessários devido à diminuição do teor dos minérios e à necessidade de maiores 
recuperações em massa. A peneira vibratória é um importante equipamento nas 
usinas de processamento mineral, sendo destacadas sua evolução e melhorias com 
o passar dos anos. Observa-se que o desenvolvimento de novas técnicas e 
materiais construtivos tem ocorrido com forte embasamento teórico, além das 
informações de práticas industriais, permitindo que diversas empresas do setor 
cheguem ao seu ápice de produção com o menor custo. Este artigo apresenta um 
estudo de caso desenvolvido com a finalidade de comparação e tomada de decisão 
sobre as opções de aquisição de uma nova peneira e de reforma de uma existente 
em uma usina de beneficiamento de minério de ferro. Tal avaliação se baseou 
principalmente em ganhos de: produção, ergonômicos, ambientais além de redução 
de custos. Dentre outras alterações e implementações mais relevantes do processo 
de reforma, foram observados ganhos ergonômicos, nos procedimentos de troca das 
telas, ganhos de produção, onde o controle granulométrico apresentou destacada 
melhoria e, com isso possibilitou o aumento de cerca de 120% da produção da 
hematitinha, produto de maior valor agregado. Além destes resultados, o custo de 
reforma foi 43% menor em relação à aquisição de uma nova peneira, demostrando a 
relevância do aproveitamento de equipamentos existentes nas usinas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: peneiras vibratórias; evolução; redução de custos; 
beneficiamento. 
 
 
ABSTRACT 
 
The transformation of the mining equipment industry is guided by very sophisticated 
technologies. These are designed to performance improvement and cost reduction in 
the various unit operations, such as separation operations by size and mineral 
concentration. Such improvements are needed due to the reduction of mineral grade 
and the need for a better mineral mass recovery. The vibration screen is an important 
equipment for mineral processing plant and, therefore, its evolution and improvement 
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over the years are highlighted. It is observed that the development of new techniques 
and building materials has a strong theoretical basement, besides the industrial 
practices data, allowing several mining companies to reach its maximum productions 
with lower costs. This paper presents a case study developed with the objective of 
comparing and decision-making regarding the options of a new vibrating screen and 
an repaired vibrating screen, in an iron ore mineral processing plant. Such evaluation 
was based mainly on production, ergonomic and environmental earnings and 
expenses. Among other more relevant changes and implementations of the repairing 
process, it was observed ergonomic improvement in the screen plate change and 
production improvement, where the sizing control presented outstanding 
improvement and enabled the increase of approximately 135% of “hematitinha” 
production, higher value added product. Besides, the repairing cost was 43% lower 
than a new vibrating screen acquisition, indicating the relevance of the existing 
equipment reuse in mineral processing plants.  
 
KEYWORDS: vibration screen; evolution; costs reduction; mineral processing. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A atual crise financeira tem obrigado indústria, comércio e demais setores a produzir 
mais com custos cada vez menores. As mineradoras têm sofrido com as variações 
de mercado e a queda do preço do minério. Atentando às questões ambientais e 
econômicas, gradativamente se faz necessária melhor recuperação do bem mineral 
extraído (Makinde, Ramatsetse e Mpofy, 2015). Como exemplo de medidas de 
melhorias, cita-se o fato de que peneiras vibratórias são constantemente estudadas, 
modificadas e adaptadas ao longo da história da mineração. Isso se dá no formato 
just in time, com a mudança no tamanho das partículas minerais, necessidade de 
separação de partículas mais finas, aumento da produtividade de concentrados 
minerais e mudanças na competitividade da indústria de equipamentos de 
mineração. 
 
Nos primórdios, as peneiras eram manuseadas por seres humanos, de forma 
bastante rudimentar, utilizadas para separar partículas de tamanhos distintos. Nos 
séculos 19 e 20, a produção rápida de peneiras vibratórias cada vez melhores, foi 
alcançada devido à grande necessidade de eficiência no peneiramento e 
classificação do tamanho das partículas. O maior critério para seleção do modo 
construtivo nas indústrias produtoras de peneiras vibratórias, baseia-se nas 
necessidades dos clientes, tais como tamanho da peneira, movimento da peneira, 
alimentação e a natureza do material a ser processado (a seco ou a úmido) (Petrov, 
2005; Wodzinski, 1997). Também pode ser afirmado que cerca de 70 a 80% das 
peneiras fabricadas nas indústrias de maquinários da mineração são máquinas 
single-plane, ou seja, maquinários que podem fazer a separação dos tamanhos das 
partículas minerais em um único plano (plano principal) da peneira (Dietrych,1962).  
 
Dentro deste contexto, o artigo objetiva relacionar passado, presente e futuro das 
tendências construtivas de peneiras. O artigo também ressalta a necessidade de 
mudanças no design da produção de peneiras vibratórias, considerando-se as 
características técnicas que distinguem os projetos construtivos antigos e do futuro. 
Além disso, apresenta-se um estudo de caso onde técnicas de manutenção de 
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equipamentos de peneiramento trazem ganhos econômicos, ganhos de processo, 
ganhos ambientais e ergonômicos. Os resultados esclarecem a importância 
econômica do processo de reforma de equipamentos em mercados cada vez mais 
competitivos, onde qualquer redução no custo de produção poderá impactar no 
futuro do empreendimento mineiro (Brealey, 2008). 
 
2. TENDÊNCIA DA EVOLUÇÃO DAS NECESSIDADES POR CRESCIMENTO 
TECNOLÓGICO NA PRODUÇÃO DE PENEIRAS VIBRATÓRIAS 
 

Segundo Petrov (2005, apud Makinde, Ramatsetse e Mpofy, 2015), o diagrama da 
Figura 1 enfatiza a "teoria da necessidade" justificada pela necessidade de maior 
eficiência do peneiramento em operações de beneficiamento mineral. O Diagrama 
de Kano, como é denominado, justifica os diferentes tipos de satisfações que os 
clientes desejam de acordo com a demanda de peneiramento esperado. Esses 
grupos incluem necessidades básicas de qualidade, necessidades expressas e 
necessidades de qualidade de excitação.  
 

 
Figura 1. Diagrama de Kano (Petrov,2005). 

 

As necessidades básicas de qualidade são as qualidades de acordo com a expertise 
do fabricante de equipamentos de peneiramento, enquanto as necessidades 
expressas são as necessidades dos clientes que são atendidas pelos fornecedores 
de peneiras vibratórias, devido ao seu conhecimento das necessidades das 
mineradoras e a qualidade de excitação, que são necessidades que os clientes não 
consideram, mas são determinadas por experientes profissionais da mineração 
através de observação, análise de tendências e análise assertiva de novos modos 
de processamento mineral. 

 

2.1. Tendência de produção para peneiras vibratórias 
 

As companhias Osborn (Pty) Ltd., Pilot Crushtec (Pty) Ltd., Tenova Mining and 
Minerals (Pty) Ltd.,Haver & Boecker são algumas das maiores produtoras de 
peneiras vibratórias industriais e laboratoriais utilizadas para separação efetiva de 
partículas minerais. Wills e Munn (2006) classificaram e discutiram os diferentes 
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tipos de peneiras com relação ao seu mecanismo operacional, ordem de 
descobrimento, tipos das descobertas e produção da peneira vibratória. Baseado 
neste fato, Makinde et al. (2015) relacionou o desenvolvimento e hipóteses de 
melhorias nas peneiras vibratórias ao longo dos últimos 230 anos. Essas mudanças 
na configuração das peneiras vibratórias, apresentadas na Figura 2, são devido à 
necessidade por um processamento de partículas minerais de maior teor, separação 
de partículas finas e o uso em larga escala dos equipamentos.  
 

 
Figura 2. Evolução no modelo de fabricação de peneiras vibratórias (Makinde et al,2015). 

 
De acordo com a Figura 2, os fatores principais que levaram à necessidade de 
evolução nas tendências de peneiras vibratórias foram: 

 Fase I-II: mudanças de design e mudanças nas aberturas das malhas para 
adequação dos produtos aos clientes; 

 Fase II-IV: mudanças de design de acordo com a necessidade de transformar 
equipamentos laboratoriais em escala industrial. Elaboração de peneiras com 
deck único a fim de atingir a produção esperada para contratos de 
fornecimento; 

 Fase IV-VII: mudanças de design de acordo com a vivência da produção. 
Melhoria nas telas e sistema de diminuição de ruídos. Utilização de multi-
decks; 

 Futuro: design variado de acordo com a demanda flutuante das partículas. 
Reconfiguração e reformulação de peneiras e módulos de peneiramento afim 
de atender ao minério que foi alimentado e não o que pretende produzir. 

 
3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Este artigo trata a história da evolução das peneiras vibratórias através de uma 
pesquisa bibliográfica e um estudo de caso, que se iniciou com uma pesquisa 
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exploratória na Mineradora Quadrilátero Ferrífero S.A (nome fictício). Esta 
mineradora possuía uma peneira em operação e uma peneira reserva 
(peneiramento terciário), utilizada para classificação de material com granulometria 
menor que 50mm (top size), gerando três produtos: granulado (lump ore), 
hematitinha e sinter feed. Para a referida empresa, entre os três produtos da peneira 
terciária, a hematitinha era a que possuía maior valor agregado e demanda. A 
peneira em exercício não operava em condições dinâmicas ideais, possuía peças e 
componentes danificados, além de não realizar uma classificação adequada do 
minério.  
 
Levando em conta a situação descrita, o problema que se apresentava era a 
resposta sobre qual seria solução mais viável entre adquirir um novo equipamento 
ou a realização da reforma da peneira reserva através da Haver & Boecker Serviços 
(HBS). Por se tratar de um momento de crise econômica, a hipótese de uma reforma 
do equipamento apresentou-se como a solução mais viável, desde que fossem 
garantidos os seguintes aspectos: correção das condições dinâmicas da peneira, 
troca e restauração de peças e componentes danificados (serviços de engenharia e 
confecção de desenhos), adequação do material e abertura das telas (solução 
completa do sistema de telas a partir de simulação de processo) e finalmente, uma 
melhor classificação do material garantindo, assim, um aumento da produção da 
hematitinha. Assim, o principal objetivo deste trabalho foi analisar os ganhos no 
processo de beneficiamento de minério da empresa Mineradora Quadrilátero 
Ferrífero S.A, após os serviços prestados pela HBS, além de descrever as melhorias 
implementadas, mensurar o ganho de produção e avaliar as melhorias na 
classificação dos produtos. 
 
Para a obtenção de dados suplementares deste estudo de caso, foram realizadas 
pesquisas documentais onde foram analisados relatórios internos da HBS, testes 
não destrutivos realizados nas estruturas da peneira reformada, desenhos técnicos, 
relatórios dimensionais, certificados de teste de bancada da peneira, testes de 
vibração, desenhos da engenharia de processos, certificados de garantia dos 
serviços prestados e registro de inspeção final. Foi realizada uma revisão 
bibliográfica com intuito de caracterizar melhor as peneiras vibratórias e esclarecer 
parâmetros de peneiramento, conhecer melhor equipamentos para peneiramento, 
além de rápida explanação sobre escolha de telas, detalhes construtivos, análise de 
vibração e simulação NIAproject. Foram realizadas visitas em campo para 
acompanhamento do processo de reforma e testes realizados na peneira terciária da 
Mineradora Quadrilátero Ferrífero S.A. Os dados obtidos foram computados e 
analisados, com o intuito de verificar se o processo de reforma foi satisfatório e se 
todos os pontos de melhorias desejadas foram atingidos de acordo com as 
exigências da empresa Mineradora Quadrilátero Ferrífero S.A. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Após o processo de reforma da peneira terciária da Mineradora Quadrilátero 
Ferrífero S.A, esta foi testada, certificada e colocada em operação. Diversos ganhos 
de produção, operacionais, ambientais, ergonômicos em segurança, além de 
redução de custos, foram verificados após o processo de reforma. Alguns desses 
ganhos serão descritos a seguir. 
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4.1. Ganhos de produção 
 

Dentre os ganhos de produção atingidos é importante salientar que a proposta
inicial, quanto à produção da hematitinha, era de dobrar sua produção. Entretanto,
após o processo de reforma pode-se verificar um aumento de aproximadamente
120% (Figura 3), superando as expectativas da empresa. Além disso, era esperado
um produto com cerca de 90% dentro da faixa granulométrica especificada. Após a
implementação das melhorias feitas pela HBS, a granulometria alcançou 94%,
gerando assim um material de altíssima qualidade, com um percentual baixíssimo de
finos.
 

 
Figura 3: Comparativo de produção da hematitinha antes e depois da reforma - HBS (2015).

 
4.2. Ganhos operacionais 
 

Quanto aos ganhos operacionais, o principal benefício observado foi a diminuição
das horas de manutenção corretiva. Antes do processo de reforma, eram
despendidas cerca de 27 horas de manutenção corretiva/mês, e após a reforma,
este tempo passou a ser de 2 horas de manutenção corretiva/mês. Também houve
diminuição no tempo de troca de telas. A substituição de telas parafusadas por telas
do tipo Snap deck garantiram um tempo 8 vezes menor na troca das mesmas
(Figura 4). A confecção do carro de transferência (Trolley) garantiu maior
mobilidade na troca de peneiras em operação por peneiras em stand by.
 

 

 Figura 4: Tempo para troca de telas - HBS (2015).

 

4.3. Ganhos ambientais, ergonômicos e em segurança 
 
A Mineradora Quadrilátero Ferrífero S.A obteve ganhos ambientais com a reforma, 
visto que restaurou um equipamento sucateado e sem condições de operação, 
diminuindo assim a geração de resíduos danosos ao meio ambiente. Ademais, foi 
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feita a adequação da altura entre o primeiro e o segundo deck (de 300 mm para 700
mm). Isso significou, sobretudo, melhores condições ergonômicas e de segurança
no trabalho dos colaboradores (Figura 5).
 

 

Figura 5: Condições ergonômicas e de segurança – antes e depois da
reforma - HBS (2015).

 
4.4. Redução de Custos 
 

A redução dos custos após o processo de reforma foi expressiva. Com a diminuição 
do tempo de manutenção, menos eventos de quebra ocorreram. Assim, o 
equipamento passou a ter maior disponibilidade física, gerando maior receita, além 
da diminuição dos custos de manutenção. Além de significativo aumento na 
produção da hematitinha (120%), houve ainda melhoria na sua qualidade, tornando 
o produto mais competitivo e atraente para os produtores de gusa brasileiros. O 
investimento para reforma da peneira, aquisição do carro de transferência e solução 
completa de telas custou cerca de 57% do valor de um módulo novo. Além disso, 
este investimento teve um payback de aproximadamente 20 dias de operação do 
equipamento. 
 

Figura 6: Custo para aquisição ou reforma do módulo (peneira + melhorias) - HBS (2015).

 
 
5. CONCLUSÕES 
 
Após o estudo da evolução das peneiras vibratórias em conjunto com o estudo de 
caso apresentado, pôde-se concluir que os resultados obtidos pela Mineradora 
Quadrilátero Ferrífero S.A na reforma foram satisfatórios. Os ganhos de produção de 
120% na produção de hematitinha superaram as expectativas iniciais. Dentre os 
pontos positivos da reforma podem ser citados o ganho de produtividade, redução 
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de custos operacionais, ganhos ergonômicos, ambientais e de segurança. Tais 
resultados mostram que em tempos de crise, como os atuais, faz-se necessário que 
engenheiros e demais profissionais da área de mineração conheçam formas 
alternativas para solução de problemas. Um bom exemplo disto foi a opção pela 
reforma, solução mais assertiva possível. Ressalta-se também que reformas de 
equipamentos sejam feitas por empresas que possuam know-how suficiente para tal 
serviço. Manutenção, assistência técnica e reforma prestadas por empresas 
especializadas podem ser a solução mais eficiente para diversas situações e 
problemas de processos produtivos. 
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