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APLICAÇÃO DE FILTROS DE CORREIA NA FILTRAGEM 

SOBREPOSTA DE FINO E SUPERFINO DE BAUXITA 

F.S. RIBEIRO'; P.S.G. MELL02
; O.R. SALGAD03 

(I) Rua Mário Coutinho, 186 -Belo Horizonte - MG 
E-mail: farleysr@uai.com.br 

(2) Mineração Rio do Norte S.A. - Porto Trombetas s/ no - Porto Trombetas - PA 
E-mail: pmello@ mrn.com.br 

(3) Minerconsult Engenharia Ltda- Av. do Contorno, 6669- Belo Horizonte- MG 
E-mail : engenharia@ minerconsult.com 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o desenvolvimento do projeto implantado pela Mineração Rio do 
Norte, para viabilizar a aplicação de filtros de correia na filtragem conjunta dos produtos "Fino" e "Superfino" 
de bauxita, em substituição à filtragem em separado destes produtos, visando a otimização desta operação, assim 
como a expansão da capacidade de produção. A aplicação de filtros a vácuo é prática consagrada na filtragem de 
finos de bauxita. Por mais de duas décadas, a Mineração Rio do Norte utilizou filtros de discos verticais para 
filtragem do produto "Superfino" e filtros planos rotativas para a filtragem do produto "Fino", verificandô-se o 
aumento no teor de umidade do "Superfino", devido à redução progressiva da sua granulometria. Em 2002, a 
umidade média ponderada dos produtos "Fino" e "Superfino" atingiu 18,5%. Numa primeira etapa do 
desenvolvimento deste projeto, foram realizados ensaios de bancada ("leaftest"), com filtragem em separado dos 
produtos "Fino" e "Superfino", e filtragem conjunta em sobreposição e previamente misturados. Os melhores 
resultados foram obtidos com a sobreposição dos produtos "Fino" e "Superfino", obtendo-se teores de umidades 
entre 16,0 e 17,0%. Para validação desses resultados foram realizados, durante seis meses, ensaios em escala 
piloto, com um filtro de I m2 de área de filtragem, que comprovaram a viabilidade da alternativa de sobreposição 
de camadas e permitiram ainda a escolha do tecido filtrante mais adequado à operação. Os teores de umidade 
obtidos ficaram entre 15,5 e 16,5%. O início de operação da planta industrial, com duas unidades com área de 
filtragem de 50m2 cada, confirmou plenamente os resultados obtidos nos ensaios, comprovando que o uso de 
filtros de correia, para a filtragem em sobreposição dos dois produtos numa única etapa, foi a melhor opção para 
se atingir os objetivos pretendidos. 

Palavras chave: filtragem, filtro de correia. 
Área temática: separação sólido I líquido. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

A Mineração Rio do Norte, maior produtora de individual bauxita do mundo, com capacidade instalada 

de 16,3 MTP A, está localizada no noroeste do estado do Pará. 

Sua Planta de Beneficiamento processa cerca de 23,0 MTPA de ROM, e consiste de etapas de 

"escrubagem" (para desagregação das argilas), peneiramento, ciclonagem e filtragem. 

Inicialmente, eram gerados apenas dois produtos na Planta: 

• Granulado- entre 3" e 14 mesh 

• Fino - entre 14 e 150 mesh 

A partir de 1986, passou a ser produzido um terceiro produto, aumentando de 6 a 8% a recuperação 

mássica, ou seja, o produto Superfino, entre I 50 e 400 mesh. 

Este novo produto, depois de sua aceitação pelo mercado consumidor, passou a ser empilhado e vendido 

em conjunto com o Fino, sob a denominação geral de "Finos". 

Até 2002, quando foi completada a expansão da capacidade para I 6,3 MT A, o produto Fino era obtido, 

após classificação em ciclones de 26" (2 estágios), pela filtragem em filtros planos horizontais, com área I 6 m2 

cada (3 unidades), enquanto o produto Superfino, após classificação em ciclones de I O" e 4" , era filtrado em 

filtros verticais, de 95 m2 cada (3unidades). O aumento da umidade nos produtos, principalmente no produto 

Superfino (Tabela 1), está diretamente ligado à redução da granulometria do mesmo, com elevado percentual 

abaixo de 400 mesh. 

TABELA 1- UMIDADE DOS PRODUTOS 

Fino(%) Superfino(%) Finos(%) 

2000 16,5 I8,9 17,4 

2001 17,0 19, I 17,8 

2002 17,7 I9,7 I8,4 

O interesse na redução da umidade dos produtos, aliado à necessidade de aumento da capacidade 

instalada, conduziram a estudos para identificar qual o melhor sistema de filtragem a ser empregado, para atingir 

os objetivos previstos. 

Os filtros de discos verticais, desde o inicio de sua operação em I 986, apresentaram grande dificuldade 

operacional, devido principalmente a impossibilidade de lavagem das telas, que provoca seu "cegamento", a 

dificuldade da agitação da polpa na bacia de alimentação, e o difícil ajuste dos ciclos de formação e secagem. 

Os filtros planos horizontais, embora apresentem boa performance operacional, possuem pequena área, 

o que, num aumento de capacidade de cerca de 50%, elevaria muito o número de unidades instaladas. 

Desta forma, a Mineração Rio do Norte deu início a um amplo programa de pesquisa de forma a: 

• Identificar as alternativas de filtragem disponíveis para os produtos Fino e Superfino, avaliando o 

desempenho de outros tipos de filtros a vácuo para estes produtos, considerando sua filtragem em separado e em 

conjunto; 

• Definir a melhor forma de alimentação dos produtos nos equipamentos analisados; 
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• Levantar dados para permitir o dimensionamento do circuito de filtragem, de forma a atender as 

necessidades de expansão; 

• Estabelecer os parâmetros operacionais previstos para a Planta Industrial, tais como: umidade da 

torta, seleção da tela mais adequada, etc. 

Este programa de pesquisa constou basicamente da execução de: estudos internos, testes de bancada e 

testes piloto, concluindo pelo projeto de implantação de um novo circuito de filtragem conjunta dos produtos 

Fino e Superfino. 

O objetivo do presente trabalho é de apresentar os resultados deste programa de pesquisa, comparando 

ao final estes resultados com aqueles efetivamente obtidos na operação industrial do novo circuito de filtragem 

implantado . 

ENSAIOS DE BANCADA 

Os ensaios de bancada foram realizados no 1 o semestre de 1999, com o apoio de empresa fabricante de 

filtro a vácuo, em Trombetas (março/1999) e São Paulo (julho/1999), e tiveram por objetivo determinar o 

desempenho na filtragem dos produtos Fino e Superfino, com a determinação dos seguintes parâmetros: 

• Taxas de filtração. 

• Espessura ideal para descarga 

• Umidade final. 

• Área de filtração necessário . 

• Teor de sólidos no filtrado. 

• Melhor alternativa de filtro. 

Para a realização dos testes, foi utilizado um conjunto de "leaf test" com dispositivo de filtragem com 

área padronizada, dotado de instrumentos para medição contínua do nível de vácuo (mm Hg) e da sua vazão 

(cfm). Para a simulação da filtragem em filtros horizontais, foi adaptada uma superficie cilíndrica no dispositivo 

de filtragem, permitindo a alimentação por cima e a variação das camadas de produtos quando da realização dos 

testes. 

Foram testados Fino e Superfino individualmente, Fino e Superfino misturados e sobrepostos em 

diferentes proporções: Fino I Superfino (2,5:1, 2:1, 1,5:1 e 1:1). Os materiais testados tinham os seguintes 

características (Tabelas 2 e 3) . 
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TABELA 2- PRODUTO FINO 

% Sólidos- 65 - 66% 

Distribuição Granulométrica 

% Retida Acumulada 
Fração (#) 

Maio I 1999 Julho I 1999 

14 12,9 13,9 

28 31,6 35 ,6 

100 79,3 82,5 

150 87,3 90,3 

259 91,6 94,2 

400 93,6 95,6 

TABELA 3- PRODUTO SUPERFINO 

% Sólidos- 45- 47 % 

Distribuição Granulométrica 

%Retida Acumulada 
Fração (#) 

Maio I 1999 Julho I 1999 

14 0,2 1,8 

28 1,6 6,0 

100 20,8 41,0 

150 39,1 62,1 

250 56,7 82,8 

400 76,7 92,9 

Os testes com Fino e Superfino individualmente foram apenas exploratórios (março/1999), e 

evidenciaram que a melhor opção de equipamento era o filtro de correia, conforme Tabela 4: 

TABELA 4- UTILIZAÇÃO DE FILTROS DE CORREIA 

Finos Superfinos 

Tela 1 Tela 2 

Umidade(%) 16 17,5- 18 

Taxa de filtração (Kglm2.h) 5018 1594 

Espessura da torta (mm) 50 50 

% Sólidos filtrado 7,6 1,5 
--·· - - - - -
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Os testes de filtragem conjunta com os produtos misturados, utilizando o leaf test para filtros de correia, 

apresentaram os melhores resultados quando utilizamos proporções de F/SF de 2,5: l e 2: 1, que são as mais 

próximas da operação industrial , e com a tela com permeabilidade de 535 CFM (Tabela 5). 

TABELA 5- FINO+ SUPERFINO MISTURADO 

2,5:1 2:1 1,5:1 1:1 

Umidade(%) 15,5- 16 16 16,6 16,4 

Taxa de filtração (Kg/h.m2
) 6782 6696 6544 5346 

Espessura da torta (mm) 50 50 50 50 

% Sólidos no filtrado 5,2 5,6 5, l 4,5 

Os testes de filtragem conjunta com os produtos sobrepostos (Superfino sobreposto ao Fino), 

apresentaram resultados similares aos produtos misturados, utilizado a mesma tela anterior, como indicado na 

Tabela 6. 

TA BELA 6- FINO + SUPERFINO SOBREPOSTO 

2,5: 1 2:1 I: 5 :I I: I 

Umidade(%) 16,0- 16,5 16 16,5 16,0- 16,5 

Taxa de Filtração (Kg/h.m2
) 4547 6586 6457 5252 

Espessura da torta (mm) 40 50 50 50 

% Sólidos no Filtrado 6,7 6,7 6,0 6,1 

ENSAIOS PILOTO 

Os ensaios foram realizados de junho a outubro de 2000, tendo sido alugado um filtro de correia de l m2 

de área filtrante, que foi instalado de forma a ser alimentado com polpa produzida na própria Planta Industrial. 

Estes testes tiveram por objetivo:· 

• Definir a melhor forma de alimentação dos produtos no equipamento; 

• Levantar I confirmar dados necessários ao dimensionamento do circuito industrial; 

• Familiarizar os operadores com o novo tipo de filtro, tendo em vista a operação do circuito industrial. 

Para determinação da umidade foi utilizado o procedimento padrão adotado na Mineração Rio do 

Norte, segundo o qual, as amostras eram levadas para o laboratório onde seu peso úmido era anotado. A secagem 

era feita em estufa com temperatura máxima de 120°C, por um período de 8 horas. Após a secagem aguardava

se que a amostra atingisse a temperatura ambiente, sendo então feita a pesagem da amostra seca e calculada a 

umidade. 

A maior dificuldade encontrada foi o ajuste e controle da alimentação de polpa no filtro, tendo em 

vista a grande diferença de vazões da planta industrial e a capacidade do filtro piloto. Para o Fino, foi feita a 

implantação a implantação de dispositivo especial, que coletava o material diretamente no apex do ciclone que 

alimentava um filtro horizontal , enquanto para o Superfino exigiu-se a criação de um fluxo permanente na 

tubulação de alimentação do filtro, de forma a evitar a sedimentação . 
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As telas utilizadas inicialmente tinham permeabilidade de cerca de 400 CFM , valor próximo do 

indicado pelos ensaios de bancada (500 CFM). Estas telas se mostraram inadequadas, exigindo que fossem 

encomendadas outras telas com permeabilidade igual ou superior a 500 CFM. 

Não foi possível reali zar os testes com os produtos previamente misturados face às dificuldades de 

agitação e bombeamento de bauxita, com granulometria de até 2mm, na porcentagem de sólidos requerida para a 

alimentação do filtro . Como estas dificuldades seriam verificadas também no circuito industrial, esta alternativa 

foi definitivamente descartada, e os testes foram desenvolvidos apenas com alimentação sobreposta. 

Numa primeira etapa, utilizando a tela monofilamentar com permeabilidade de cerca de 400 CFM, os 

resultados obtidos, para uma relação Fino I Superfino de 2: I, foram: 

• Umidade- 19,0% 

• Taxa de filtração- 3100 a 3500 Kg/m2.h 

• Espessura- 45 a 50 mm 

Estes resultados evidenciavam a necessidade do uso de telas com permeabilidade mais próxima 

daquela utilizada nos leaf tests (500 CFM), e a manutenção de uma% de sólidos entre 50 e 55% na alimentação 

do Superfino, de forma a permitir a melhor operação do filtro piloto. 

Foram selecionados três telas, monofilamentares, com permeabilidade de 500, 535 e 630 CFM. 

Os resultados alcançados com estas telas, em cerca de 18 testes, foram (Tabela 7): 

TABELA 7- TELAS COM DIFERENTES PERMEABILIDADES 

Permeabilidade (CFM) soo 535 630 

Umidade(%) 17,2-17,6 16,2 - 16,8 20,5 

Taxa de filtração (kg/m2.h) 4500 5300-5500 4400 

Espessura da torta (mm) 35-40 45-50 35-40 
i 

Sólidos no filtrado(%) 3,3 2,3 14,0 I 

·Os resultados acima indicam claramente que a tela mais adequada foi aquela com permeabilidade de 

535 CMF.Esta tela apresentou também ótimo resultado quanto à lavagem, condição primordial para garantir a 

perforrnance do filtro de correia. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS TESTES 

Os resultados alcançados nos ensaios piloto com alimentação sobreposta e a melhor tela ensaiada, da 

ordem de 16 a 17% de umidade, com taxas de filtragem de 5,3 a 5,5 tlh.m2 de torta base úmida, ou 4,5 tlh.m2 

base seca, foram bastante próximos dos resultados dos ensaios de bancada (leaftests), nos quais obtivemos taxas 

de filtragem de 4,7 t/h.m2 base seca e umidades de 16%. 

É evidente, devido à diversidade dos resultados com as telas ensaiadas, a importância da seleção da tela 

a ser usada na operação industrial. 

Quanto à porcentagem de sólidos no filtrado , o melhor resultado obtido foi da ordem de 2%, que 

representa uma perda de I% em relação à alimentação. Estes sólidos, por outro lado, apresentaram composição 
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granulométrica e química compatível com o rejeito da planta (elevado percentual< 400 mesh e teores de Al203 

ap de 22%, Si02re de 13% e Fe203 de 25%). 

Os resultados obtidos no filtro piloto com limitações quando ao ajuste de velocidade, sistema de 

alinhamento da tela e dispositivo de alimentação deveriam ser (e de fato estão se mostrando) melhores na 

operação industrial, onde essas limitações são bem menores. Alem disso, com a implantação do projeto de 

expansão para 16,3 MTP A, a Planta Industrial, com os recursos da pilha de alimentação e controle de processo, 

terá uma operação muito mais estável, favorecendo ainda mais o desempenho dos novos filtros. 

ALTERNATIVAS ESTUDADAS PARA INSTALAÇÃO INDUSTRIAL 

Com base nos resultados da campanha de testes da bancada e piloto, já descritos, para o projeto de 

expansão da capacidade instalada de li ,O para 16,3 MTPA, após o dimensionamento da área necessária para 

filtragem dos produtos Fino e Superfino de forma sobreposta em filtros de correia, foram analisadas duas 

alternativas: 

• Alternativa 1: Retirada de operação dos três filtros de discos, manutenção dos três filtros planos ·e 

aquisição de dois filtros de correia de 50 m2 cada. 

• Alternativa 2: Aquisição de três filtros planos (ficariam seis unidade em operação) e um filtro de 

discos (ficariam quatro unidades em operação). 

A análise comparativa destas duas alternativas mostrou uma grande vantagem técnica e económica para 

a alternativa 1, uma vez que com a mesma seria possível atingir: 

• Umidade média para o produto "Fino" (Fino+Superfino) cerca de I% mais baixa; 

• Menor custo de investimento; 

• Menor consumo de energia, tendo em vista a necessidade de uma vazão de vácuo significativamente 

menor; 

• Menor custo operacional. 

Desta forma, a alternativa 1 foi adotada com absoluta segurança para o projeto de expansão da 

capacidade instalada. 

OPERAÇÃO DOS FILTROS INDUSTRIAIS 

Os filtros industriais, 2 unidades de 50m2 cada, foram colocados em operação em 2002 I 2003. A tela 

instalada, de acordo com os resultados obtidos nos leaf tests e ensaios piloto, foi aquela com permeabilidade de 

535 CFM. 

Até a presente data (setembro/2003), os filtros apresentam excelente performance operacional, como 

indicado na Tabela 8: 
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TABELA 8- UMIDADE DOS FILTROS DE CORREIA(%)- 2003 

Mês I 
JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET 

Filtro 

A 16,9 17,1 17,8 17,7 18,0 16,8 

B 15,8 17,0 16,3 17, I 18, I 16,7 17,7 17,6 16,7 

Os principais problemas mecânicos/operacionais foram: 

• Curvatura inadequada dos tubos de filtrado: os tubos coletores de filtrado tinham inclinação 

inadequada, o que provocava drenagem deficiente do filtrado. Após modificação da inclinação, o problema foi 

eliminado. 

• Alimentação de polpa: a alimentação do fino e superfino ao filtro não possui restrição (válvula de 

bloqueio), o que faz acumular grande quantidade de material sobre o elemento filtrante, quando de parada não 

programada. Estamos projetando um sistema com caixa de amortecimento e bloqueio com válvulas que 

eliminará esse problema, bem como conduzirá a polpa de alimentação com velocidade menor até o filtro. 

CONCLUSÕES 

A implementação dos filtros de correia no processo industrial, eliminando os filtros de discos e a 

necessidade de filtros planos adicionais, simplificou a operação e reduziu os custos operacionais além de ser a 

melhor alternativa técnica, pois absorve as variações na relação Fino I Superfino, sem comprometer os padrões 

pré-estabelecidos de umidade inferior a 16,5%. 

Com a maturidade desta operação, a implementação de um 3° filtro de correia substituindo os 3 filtros 

planos, ora em operação, certamente adicionará qualidade e maior simplificação operacional ao processo. 
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