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RESUMO
Este trabalho apresenta um soflware educacional em peneiramcnto industrial. sendo disponibilizados conceitos
básicos. teoria , balanço populacional. equipamentos. princípios operacionais. eq uipamentos, balanço de massas e
ellc iênci a. O fu ncionamento do equipamento com H escolha de malhas. mecanismos. tipos de tel a, modelos de
peneiras. além do dimensionamento de peneiras c simulação estão contemplados no s istema . Os recursos de
multimídia estão di sponí veis no software para apresentar ao usuário situações reais da área em questão, bem como
moti vá-lo para o aprendi zado contínuo usando tecnolog ias de educação à di stância. Este traba lho motivarú a área de
tecnologia mineral para o desenvolvimento de aplicativos ed ucac ionais visando a melhor sua me lhor qualificação.

PALAVRAS-C HA VE: Software educacional. pcnciramcnlo induslria l; mineração.
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I. INTRODUÇÃO
A área de tecnologia mineral no Brasil possui 7 cursos de engenhari a de minas (UFCG , UFPE. L:FBA. LFOP .
UF MG. USP c UF RGS), 4 cursos técnicos em Mineração cm Instituições Federais (CEFET-RN , CEFET-PA,
CE FET-GO e CEFET - Ouro Preto), um número reduz ido em Instituições municipais e pri vadas na área técnica.
bem como os cu rsos de engenharia química. mctalilrgica. ambientul e os cursos de tecnologia nas áreas de materi ais
e controle ambiental. Este segmento demanda literatura especi ali zada, bem como softwarcs para s imular
dimensionamento de equipamentos.
Levantamento realizado na W EB mostra que a disponibilidade desta literatura é incipiente. bem como Sl' lh'<lres
educacionais. Outros ramos do conhecimento tecnológico têm observado a necessidade do desenvol vi mento de
ferramentas que possam ser utilizadas c m ambiente computacional, as qua is podem ser acessadas em ambiente
WEB, seja através de acesso pilblico ou privado.
O CETEM tem contribuído de forma exemplar para disseminar a sua produção intelectual através da pub!iGt,Jl' de
grande nÍimcro de livros em formato clctrônico, os quais estão disponibili zados em seu sítio www.cetem.gov.':lr.

As tecnologias de educação à distâ ncia estão disponibili zando ferramenta s que obrigam a área de tecneJegia --·' r..:r:l'
a ampliar a di sponibilidade de material didático com este objetivo, os quais viabilizarão a Ct!aliticc!,:c!e de
profissionais em áreas mineiras cm região de dificil acesso ao ambiente acadêmico.
Este trabalho apresenta uma contribuição ao ensino à distância, através de um software educaciona: em
peneiramento industrial.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho foi desenvolvido a partir de revisão de lite ratura cm peneiramento industrial, na qual objetivou definir
o tema, tluxogramas clássicos, mecanismos de pen eiramcnto, tipos de equipamentos , variáveis operacionais,
dimensionamento, funcionamento , ensaios de laboratório c industrial (Faço, I 985: Chaves e Peres, I 999: NapierMunn et ai. I 996; da Luz ct a! , 2004).
Literatura complementar foi obtida na interne! com o intuito de acrescentar informações c vídeos, em particular à
empresa The Sc reen Machinc cedeu vídeos que foram incorporados ao so ftware educac ional (Screen Machine,
2005).
O software foi desenvolvido cm micro computador Semprom 2600 , com 5 I 2 Mb de memóri a Ram e I 00 Mb de
espaço em disco.
A plataforma Windows™ XP da Microsotl e o sotlwa rc multimídia Buildcr foram utili zados visando obter um
ambiente amigável. As fotografi as digitais foram tratadas com o Microsoft PhotoDraw 2.0. as imagens foram
cfctuadas em Core! Draw I I c as animações cm Manomedia Flash MX.
O software é di sponi bilizado cm cd-rom e o requi sit o mínimo para execução é um computador Pentium III , com
processador de 850 Mhz. com 128M b de memória RAM, unidade de CD c ca ixas de som.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O CEFET -RN disponibiliza cursos em nível técnico c tecnológico nas diversas áreas do conhecimento, tendo
relevante contribuição para o desenvol vimento da indústria mineral.
Uma característi ca importante do proli ss ional formado no CEFET-RN está associada a sua forte relação com a
Instituição após sua formação , pois, de forma espontânea visitam a Instituição e apresentam preposições para a
melhoria do ensino praticado.
Um tema recorrente nas discussões entre os profissiona is está vincul ado à necessidade da apresentação de cursos à
distância, ou mecani smos que possibilitem a aprox imação entre contcildos ministrados na academia e a área
industrial.
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A 02 editora é uma empresa criada no Núcleo de Incubação Tecnológica do CEFET -RN composta por ex-alunos da
Instituição, os quais identificaram a demanda pelo desenvolvimento de aplicativos na ârca tecnológica.
O software educacional aplicado ao pcneiramento industrial visa preencher esta lacuna. I\ figura I mostra a primeira
tela disponibilizando um Menu de Opções, o qual disponibi li?U itens com conceitos básicos, fluxogramas clássicos.
mecanismos de peneiramento, tipos de equipamento/funcionamento, balanço de massa, dimensionamento e ensaios
de laboratórios.

Figura I: Tela Principal com as opções do Menu principal.

Os itens são disponibilizados ladeados por uma figura de peneira e que quando acionada será aberta outra tela, a
qual possibilitará a navegação do tema em questão.
O software esta apresentado nos tópicos seguintes:
•
Conceitos Básicos
•
Mecanismo de Peneiramento
•
Fluxogramas Clássicos
•
Balanço de Massa
•
Dimensionamento
•
Ensaios de Laboratórios
•
Tipos de Equipamentos/Funcionamento
Para sair do sistema basta clicar no "X" na barra inferior.
O primeiro item do menu de opções, "Conceitos Básicos", o comportamento das partículas de forma individual e
eoletiva (ligura 2), informações sobre a estrutura da peneira e seus componentes mecânicos. O conteúdo pode ter
imagens animadas e vídeos que foram cedidos pela empresa americana The Screcn Machine. Estes podem ser
controlados pelo usuário podendo pausar. voltar ao inicio, ir para o fim e parar a exibição, além de poder aumentar a
velocidade em duas vezes, tudo isso através da barra de controle dos vidcos. O usuário pode paginar entre as
informações do tema através das setas "f-" e "~". operaçfto comum entre todas as telas disponivel na barra de
navegação na pane inferior da tela. /\o rinal do tema haverá um botão de retomo ao menu principal.
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Conceitos Básicos
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Figura 2: Primeiro tema do menu - Conceitos Básicos.
O seb•undo item do menu de opções, "Mecanismo de Peneiramento" mostra informação sobre no movimento das
peneiras e o mecanismo de vibração. Conceitos como o uso de contrapesos é ilustrado (figura 3) usando uma
anjmação e os efeitos decorrentes da variação podem ser observados na mesma.
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Figura 3: Segundo tema do menu- Mecanismo de Peneiramento
O terceiro item do menu de opções, "Fluxogramas Clássicos", traz exemplos de fluxogramas dos processos
comumente encontrados em unidades industriais com sistemas de peneiras que é possível ter acesso através de um
click no botão, seguida da abertura de tela com as informações adicionais sobre o processo analisado.
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Na figura 4 observa-se um processo básico para uma planta de britagem de calcário e uma breve descrição a
esquerda da tela sobre a planta.

Fluxógramas êtéselcos
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Figura 4: Terceiro tema do menu - Fluxogramas Clássicos
O quinto item do menu de opções, "Dimensionamento" são disponibilizados as informações de como simulando o
dimensionamento e a seleção de peneiras, baseado nas características do material, capacidade, faixa de separação,
eficiência, entre outros.

Na figura 5 é possível observar uma tela de dimensionamento usando a fórmula de Westerfield para
dimensionamento de peneiras utilizadas na britagem primária, rebritagem e seus parâmetros de operação.
· O usuário inclui nos campos específicos os valores que podem ser consultados na tabela ao lado esquerdo e simular
as várias condições de operações.
Outras opções de simulações apresentam a fórmula de Bauman, da Smith Engineering Works, peneiramento por via
úmida e peneiramento rotativo.
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Dimensionamento
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Figura 5: Quinto tema do menu- Dimensionamento
O quarto c sexto tema do menu de opções, tratam respectivamente do "Balanço de Massa" c dos "Ensaios de
Laboratório". Nestes itens será mostrado um simulador de balanço de massa, além de mostrar métodos de
laboratório para aplicação cm peneiramcnto.
O último tema do menu de opções, Tipos de Equipamentos/Funcionamento, poderá ser encontrado os tipos comuns
de peneiras, grelhas e peneiras rotativas (trommel) (figura 6). Cada tipo terá sua descrição acompanhada por um
vídeo da operação de funcionamento e imagens ou fotografias complementares.
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Figura 6: Quinto tema do menu

Tipos de Equipamentos/Funcionamento
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4. CONCLUSÃO
O software apresentado objeti va di sseminar o conhec imento em tratamento de minérios, especi ficamente em
pene iramento industrial , através de soluções em multimídia cm ambiente agradáve l para o usuário com
características objetivas e si mples.
Este s istema disponibiliza uma ferramenta para o ensino em tecnologia min eral para uso como ferramenta auxili ar e
em educação à distância.
O desenvolvimento do so ftware foi rea lizado em parceria com uma empresa da incubadora do CEFET-RN ,
mostrando a sintonia deste ambiente com o desenvolvimento e no atendimento das necessidades de áreas industri ais.
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