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RESUMO 
 
O processo de peneiramento é bastante utilizado em plantas de beneficiamento de 
minérios. Neste processo almeja-se a máxima eficiência no mecanismo de separação 
das frações de partículas. Esse trabalho apresenta o desenvolvimento de um 
programa computacional que calcula a área de peneiramento que forneça o 
rendimento requerido. O código computacional leva em contas vários parâmetros, tal 
como quantidade de partículas passantes na alimentação, densidade aparente da 
alimentação, coeficiente de incerteza do material alimentado, área aberta, número de 
deck, formato da partícula, dentre outros. A modelagem matemática para o cálculo da 
área de peneiramento foi baseada em dados da literatura e desenvolvida 
computacionalmente em ambiente Matlab. Para uma melhor interação do programa 
com usuários, o código é disponibilizado na forma de um executável criado usando as 
interfaces gráficas do Matlab. São apresentados estudos de casos e os resultados do 
programa são comparados com resultados da literatura e com resultados de 
simulação numérica de peneiramento usando o método dos elementos discretos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Peneira vibratória, área de peneiramento, simulação 
computacional, método dos elementos discretos. 
 
ABSTRACT 
 
The screening process is widely used in ore beneficiation plants. This process aims to 
achieve the maximum efficiency in separation of particle fractions. This paper presents 
the development of a computational code that calculates the screening area to provide 
the aimed efficiency. The computational code considers several parameters, such as 
number of particles, apparent density, material uncertainty coefficient, open area, deck 
number, particle shape, and others. The mathematical modeling for screening area 
calculation was based on data from the literature and computationally implemented in 
Matlab. In order to better interaction of the program with users, the code is provided in 
the form of an executable created using the graphical interfaces of Matlab. Case 
studies are presented and the results of the program are compared with results from 
the literature and results from numerical simulation using the discrete element method. 
 
KEYWORDS: vibratory screening. screening area, computational simulation, discrete 
element method. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
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Peneiramento é uma importante etapa no beneficiamento de minérios. Consiste no 
processo de separação de uma quantidade de partículas em duas ou mais frações de 
tamanhos distintos, a partir da passagem do granulado na superfície de peneiramento 
com uma malha de abertura pré-determinada. Nessa superfície cada partícula possui 
apenas as possibilidades de passar ou ficar retida pela superfície de peneiramento. 
Os dois produtos resultantes são o passante (undersize) ou retido (oversize). As 
frações desses produtos ao final do processo vão determinar a eficiência do 
peneiramento, ou seja, o grau de perfeição da separação do material. 
 
São vários os fatores que influenciam a eficiência do peneiramento. Dentre eles está 
a área da superfície de peneiramento, frequência de vibração, amplitude, dentre 
outros (Wang e Tong, 2011; Chaves e Peres, 2009). 
 
Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um programa 
computacional para o cálculo de área de peneiramento de forma a obter alta eficiência 
no processo de peneiramento. Existem várias metodologias de cálculo de área de 
peneiramento. Aqui, utiliza-se a metodologia empírica conhecida como método 
clássico ou método Allis-Chalmer (Chaves e Peres, 2009) e implementado 
computacionalmente em ambiente Matlab fazendo uso das interfaces gráficas (GUIs) 
do software para melhor interface com o usuário. O programa é validado por meio de 
comparações com resultados da literatura e por meio de comparação com resultados 
de simulação numérica de um peneiramento usando o método dos Elementos 
Discretos (DEM). 
 
Com o desenvolvimento do programa foi possível desenvolver outras pesquisas sobre 
eficiência de peneiramento, tal como o trabalho de Matos et al (2017) que mostra a 
influência de parâmetros cinemáticos (amplitude de vibração, frequência e ângulo de 
inclinação) de peneiras na sua eficiência. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Cálculo de Área de Peneiramento e Implementação Computacional 
 
A metodologia empírica de determinação da área de peneiramento também é 
conhecida como método clássico ou método Allis-Chalmer. Este método clássico é 
seguido por fabricantes de peneiras, tal como Metso e também usada pela VSMA 
(Vibrating Screens Manufacture Association). Segundo o manual da Metso Minerals 
(2005), a determinação da área de peneiramento é dada por: 

 

 Área=
𝑄𝑓𝑒𝑒𝑑×𝑃

𝐴×𝐵×𝐶×𝐷×𝐸×𝐹×𝐺×𝐻×𝐼×𝐽×𝐾×𝐿
. (1) 

 
Sendo Qfeed a vazão de partículas de undersize (passante) na alimentação em m³/h; 
P o coeficiente de incerteza, um fator que assume valores entre 1,0 e 1,4, sendo 
função do conhecimento e confiabilidade a respeito dos dados sobre o material 
peneirado; A é a capacidade básica para a separação requerida [(m3/h)/m2=m/h] (se 
for em m t/h, dividir pela densidade aparente do material). Esta capacidade básica é 
função do tamanho da separação desejada (Fig. 1a e 1b). 
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Figura 1. Capacidade básica em função do tamanho da separação. (a) Separação menores do 
que 25 milímetros; (b) Separação menores do que 25 milímetros. 

 
O fator B depende da percentagem de material retido (oversize) (Fig. 2a). O fator C 
está relacionado à quantidade de material na alimentação menor que a metade da 
malha de peneiramento (Fig. 2b). 
 

 

Figura 2. (a) Fator B – Porcentagem de material retido; (b) Fator C – Porcentagem de material 
na alimentação menor que a metade da malha de peneiramento. 

 
O fator D está relacionado com qual deck a análise está sendo feita, sendo: primeiro 
deck, segundo deck, terceiro deck, etc. (Tab. 1). O fator E é aplicável se o 
peneiramento for feito “a úmido” e é obtido em função do tamanho da separação (Tab. 
2). Para peneiramento “a seco”, E=1,0. O fator F diz respeito à massa específica do 
material (Tab. 3), o fator G corresponde à área da superfície aberta (Eq. 2) e o fator H 
está relacionado à forma da abertura da superfície de peneiramento (Tab. 4). O fator 
I refere-se à forma da partícula (Tab.5), o fator J está relacionado à eficiência do deck 
(Tab.6), o fator K ao tipo e movimento da peneira (Tab.7) e o fator L refere-se à 
umidade presente no material peneirado (Tab.8). 
 

Tabela1. Fator de correção D – Deck sob análise. 
 

Posição do Deck 1 2 3 4 

D 1 0,9 0,8 0,7 

 
Tabela 2. Fator de correção E – Separação no peneiramento a úmido.  

 

Separação (mm) 1 – 6 6 – 12 12 – 25 26 – 40 51 - 75 75 

E 1.4 1.3 1.25 1.2 1.1 1 

 
 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 
Tabela 3. Fator de correção F – Massa específica. 

 

Massa específica do material 1.35 2.7 5.4 

F 0.5 1 2 

 

𝐺 =
Á𝑅𝐸𝐴 𝐴𝐵𝐸𝑅𝑇𝐴(%)

50%
 (2) 

 
Tabela 4. Fator de correção H.- Forma de abertura da superfície de peneiramento. 

 

Tipo de Abertura do Deck Circular Quadrado Retangular 

H 0.9 1 1.05 

 
Tabela 5. Fator de correção I – Forma da partícula. 

 

Formato da Partícula Arredondado Cubico Lamelar 

I 1.2 1 0.9 

 

Tabela 6. Fator de correção J – Eficiência do deck. 
 

Eficiência do Deck 70% 75% 80% 85% 90% 92% 94% 96% 

J 1.4 1.25 1.1 1.05 1 0.98 0.95 0.9 

 

Tabela 7. Fator de correção K – Tipo e movimento da peneira. 
 

Horizontal 
 

Inclinada 
 

Múltiplas Inclinações ou Banana 

  
 

   
 Múltiplas 

Inclinações 
Tripla 

Inclinação 
Duas 

Inclinações 
Duas 

Inclinações 

Linear  
Constante 

Elíptica 

 

Circular 
Variável 
Elíptica 

Linear 

 

Linear 
Variável 
Elíptica 

Linear 
Variável 
Elíptica 

0.9 1.1 
 

1 1.1 1 
 

1.3 1.4 1.1 1.3 

 

Tabela 8. Fator de correção L – Umidade do material. 
 

Percentual de Umidade -3 3 – 5 6 – 8 

L 1 0.85 0.7 

 
2.2. Implementação Computacional do Cálculo de Peneiramento 
 
No programa computacional Screening Area, escrito em linguagem Matlab, todas as 
figuras e tabelas foram implementadas computacionalmente sendo então possível o 
cálculo da área de peneiramento (Eq. 1) de forma bastante simples. Para uma melhor 
interação do programa com usuários, o código é disponibilizado na forma de um 
executável criado usando as interfaces gráficas (GUIs) do Matlab. 
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A Figura 3 apresenta os processos de operações do programa Screening Area, que 
inicia com a abertura do programa onde uma tela para entrada de dados é aberta para 
o usuário (Fig. 4). Após a abertura da tela do programa, o usuário entra com os dados 
requeridos para o cálculo dos parâmetros contidos na Eq, (1), ou seja, a vazão 
mássica, capacidade básica e fatores de correção. Em seguida, o programa calcula a 
área e a disponibiliza na mesma tela de entrada de dados (Fig.4). 
 

 

Figura 3. Fluxograma das operações no cálculo computacional da área de peneiramento. 
 
2.3. Método dos Elementos Discretos (DEM) 
 
O Método dos Elementos Discretos (MED ou DEM - Discrete Element Method) é um 
método de simulação numérica do movimento de partículas, normalmente modeladas 
por geometrias simples, através de um sistema fixo ou móvel variante com o tempo. 
O método fornece uma detalhada descrição das posições, velocidades e forças agindo 
em cada corpo ou partícula assim como nos contornos físicos em cada instante de 
tempo na análise devido a forças de atrito, eletrostáticas, magnéticas, gravidade e 
coesão.  
 
O DEM considera um número finito de partículas discretas interagindo por meio de 
forças de contato e não-contato, e cada partícula, no sistema considerado, pode se 
mover em movimentos de translação e rotação e tem seu movimento governado pela 
2ª Lei do Movimento de Newton para movimento translacional e rotacional (Zhu et al, 
2007). 
 
O método foi originalmente desenvolvido por Cundall e Strack (1979), que modelaram 
sistemas bem simples. Com o desenvolvimento da tecnologia computacional, os 
tamanhos (computacionais) dos modelos em estudos aumentaram significativamente. 
Atualmente, o método tem sido aplicado em grande escala industrial, em três 
dimensões e em sistemas com geometrias complexas (Cleary, 2010). 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Como primeiro caso de aplicação do programa, utiliza-se um exemplo extraído livro 
de Chaves e Peres (2009) para o cálculo da área de um deck de uma peneira 
horizontal para o fosfato granulado, cuja operação possui as seguintes características: 

 
 

Tabela 9. Granulometria da Alimentação. 

 
Malha  4# 8# 14# 28# 48# 100# -100# 

Malha (mm) 4,75 2,38 1,41 0,6 0,297 0,15 -0,15 

Retida (%) 14,7 11,9 13,2 2,7 2,8 8,2 46,5 

Passante (%) 
85,3 88,1 86,8 97,3 97,2 91,8 53,8 

• Taxa de alimentação do segundo deck é de 49,1 toneladas por hora 
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• Densidade aparente da alimentação de 1,7 toneladas por metros cúbicos 

• Coeficiente de incerteza do material é de 1,3 

• Malha utilizada para peneiramento é de 14# 

• Percentual de umidade do material no alimentador é de 2,5% 

• Formato da partícula de fosfato é cúbica. 

• Peneiramento úmido 

• Com uma área aberta de 33% 

• Eficiência do deck é de 96% 
 
De acordo com os dados acima, a área calculada em Chaves e Peres (2009) de 
acordo é igual a 7,1 m2. 
 
Usando os mesmos dados de entrada descritos anteriormente e utilizando o programa 
computacional desenvolvido, tem-se o resultado mostrado na Fig.6 
 

 
Figura 4. Tela do programa area screening mostrando os campos para entrada de dados e o 

resultado da área de peneiramento calculada. 
 
Como segundo exemplo de aplicação, tem-se um caso extraído do manual da Metso 
Minerals (2005). Neste caso deseja-se determinar área de peneiramento de minério 
de ferro com as seguintes características: 
 

• Taxa de alimentação do deck é de 300 toneladas por hora 

• Característica do material (Tab.10): 
 

Tabela 10. Granulometria da alimentação. 
 

Malha (mm) 2 4 6,35 8 10 12,7 16 

Passante (%) 24,38 34,87 49,93 55,16 77,15 92,13 98,96 

 

• Densidade aparente da alimentação é de 2,6 toneladas por metros cúbicos 

• Coeficiente de incerteza do material é de 1,1 

• Malha utilizada para peneiramento é de 10 milímetros 

• Percentual de umidade do material no alimentador é de 7% 

• Forma da partícula utilizada na alimentação é arredondada  
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• Peneiramento seco, com uma área aberta de 33% 

• Eficiência do deck é de 92% 
 
Com os dados de entrada acima, o programa area screening forneceu o resultado 
mostrado na Fig. 5. Em outras palavras, para uma eficiência de 92% deve-se ter uma 
área 6,3369 metros quadrados para realização do peneiramento de minério de ferro 
com partículas de até 10 mm. 
 

 

Figura 5. Resultado da área para o segundo exemplo. 
 
Como mencionado anteriormente, o que motivou o desenvolvimento desse programa 
computacional foi a necessidade de simular um peneiramento com uma área 
adequada para que se pudesse analisar outros parâmetros que influenciam na 
eficiência do peneiramento, tal como frequência e amplitude de peneiramento. 
Portanto, nesse segundo estúdio de aplicação, fez-se uma modelagem DEM de um 
peneiramento de minério de ferro com uma área de 6,337 m2 com malha de 12 mm e 
esperando obter um valor de eficiência próximo de 92%. 
 
Então, de acordo com a área fornecida pelo programa, desenhou-se a peneira em 
CAD e exportou-se para o software DEM, no caso o EDEM 2.5. Em seguida as 
partículas de minério de ferro foram modeladas com diâmetro de 10 mm (Fig. 6). Na 
simulação, foram definidos os parâmetros de movimento da peneira: rotação de 1000 
rpm e amplitude 5 mm do deck de borracha, baseado em informações de Matos et al 
(2013). Foram criadas 50 mil partículas de minério de ferro na “fábrica” de partículas 
do software a uma taxa 5.000 partículas por segundo e iniciou-se a simulação. Após 
30 segundos de simulação, mediu-se a quantidade de passantes e retidos, que 
resultou em uma eficiência de 89,26%. 
 
Para deixar as partículas estratificando por mais tempo no deck definiu-se realizar 
uma segunda simulação no EDEM de acordo com os parâmetros vibratórios ideais 
definidos no artigo de Matos et al (2013). Por isso alterou-se os valores de frequência 
para 875 rpm e amplitude para 4,75 mm. Neste caso, após as simulações, obteve-se 
uma eficiência de 92,802% (Fig.7), valor próximo ao inicialmente calculado no area 
screening. 
 

   

Figura 6. Modelagem da partícula.         Figura 7. Resultado da simulação do peneiramento. 
4. CONCLUSÕES 
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Com o intuito de dimensionar áreas de peneiramento de forma rápida e precisa, foi 
desenvolvido um programa computacional, denominado de Screening Area. O 
programa apresenta-se na versão atual na forma de um executável criado na interface 
gráfica do Matlab. As etapas de criação do programa e de como operá-lo são descritas 
e facilmente compreendidas. Como forma de validar o programa desenvolvido, 
estudos de casos foram apresentados. Em um dos estudos de caso foi apresentada 
uma análise de eficiência de peneiramento por meio de simulação numérica e 
visualização virtual usando o software EDEM, que utiliza o Método dos Elementos 
Discretos. Em um segundo estudo de caso, os resultados obtidos por meio do 
Screening Area estão de acordo com resultados da literatura, mais especificamente 
com resultados apresentados no livro de Chaves e Peres (2009). Atendendo as 
expectativas, o trabalho mostrou-se satisfatório ao que era esperado, tanto no ponto 
de vista da parte de revisão bibliográfica das peneiras vibratórias, quanto na criação 
do software, que se mostrou bastante eficiente na determinação das áreas de 
peneiramento e com uma boa interface gráfica, possibilitando ao usuário uma fácil 
compreensão. 
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