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RESUMO 
Lavagem pode ser definida como o processo empregado para eliminar ou reduzir as impurezas finas (grande maioria na for
ma de argilas) presentes em um material. É uma operação unitária básica e, prov;~velmente, a mais antiga aplicada para 
o processamento de minérios. Este processo, combinado com a britagcm e a classificação, integra as. plantas de lava
gem utilizadas para o processamento de muitos materiais, como por exemplo, a produção de agregados para construção civil. 
Este trabalho descreve os fatores que influenciam o desempenho do processo de lavagem e apresenta as principais tecnolo
gias utilizadas nas plantas de processamento mineral. Além das tecnologias tradicionais, o equipamento HAVER Hydro-Clean 
também é apresentado, o qual representa desde o ano de 1998, o estado da arte do processo de lavagem. O Hydro-Clean 
compreende uma das soluções mais inovadoras, baseada em uma tecnologia limpa para o desenvolvimento sustentável 
da mineração e indústrias relacionadas. O Hydro-Clcan é um equipamento para lavagem de materiais baseado em jatos de 
água de alta pressão. Este trabalho também discute como o modo de operação do Hydro-Clean pode resultar em vantagens 
para o processo, como por exemplo, baixos custos de investimento, melhores resultados de limpeza do material. baixos custos 
de manutenção, além de uma grande possibilidade de aplicações. Além destes fatores positivos, o baixo custo de operação 
relacionado com um menor consumo de água e energia são discutidos neste trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: processo de lavagem, equipamentos, tecnologia de lavagem por alta pressão, economia de água e 
energia. 

ABSTRACT 
Washing can to be defined as the process used to eliminate or reduce lhe dirty (presencc of fines or slimes) of one ma
terial. H is also Lhe basic and probably the oldcst process applied to ore preparation for further concentration. This pro
cess, i o combination of comminution and scrccning, integrate the so called washing plants and somctimes can produ
ce end products. This work describes lhe factors that infiucnce lhe perfonnance of the washing process and main washing 
technologies uscd in the mineral processing industry. Subscquently lhe HAVER Hydro-Clean is presented, wbich reprc
sents, since 1998, thc technological statc of the art in this arca and comprise one of the most innovative solutions and 
cleaner technologies for sustainable development in mining and rclated industries. The Hydro-Ciean is a washlng machinc 
bascd on higb pressure water jets. ln this work also is discussed how the diffcrent modc of operation of the Hydro-Ciean 
rcsults in severa! ndvantages relatcd with lower capital costs, bctter washing results, lcss stress for lhe material, wider ran
ge of application and less maintenance cost. Beside these positive factors, bis lower operation costs relatcd with lhe con
sumption of energy and water are presented. 

KEY WORDS: washing proccss, equlpmcnts, high pressure washing technology, water and energy saving. 
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L INTRODUÇÃO 

Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência c a Cultura (UNES
CO), no ano 2050, aproximadamente 7 bilhões de pessoas cm 60 países sofrerão problemas relacionados 
com a escassez de água (Unesco, 2008) . Inúmeros trabalhos também demonstram que a conscientização, alia
da com uma mudança de hábitos e o aporte de novas tecnologias, é a melhor solução para a redução do proble
ma de escassez de água e energia.' 

No Brasil a lei 9.433/97 regulamenta a cobrança pelo uso da água . A cobrança na bacia hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento da metade do Estado de São Paulo, foi implementada a par
tir do ano 2007 para todas as atividades do setor de mineração. Em outras bacias do Estado de São Paulo (Pi
racicaba, Capivari e Jundiaí), a cobrança iniciou em 2006, indicando que esta política de taxação possui um ca
ráter irreversível (Ibram, 2007). 

Alguns dos principais usos da água incluem o consumo humano, transporte, geração de energia clétrica, re
creação, irrigação, entre outras aplicações industriais, como por exemplo, na mineração. A mincradora Compa
nhia Vale do Rio Doce (Vale) utiliza água cm todas as suas operações, desde a cxtração c processamento do mi
nério até o transporte dos produtos. Nesta empresa o principal consumo de água ocorre nas plantas de pro
cessamento mineral, chegando a um valor da ordem de 137 milhões de mj /ano. Na produção de aço o 
consumo de água também é um fator crítico. O consumo médio de água para a produção de aço no Brasil é 
de II m'/t. No caso da ArcelorMittal - Tubarão, o consumo médio é de 3,5m'/t de aço bruto e o índice de rccir
culação é de 97,4%. 

O objetivo das plantas de processamento mineral é preparar produtos para a indústria de transformação c fa
bricação de bens de consumo. As características de cada minério, como a distribuição de tamanho de partí
cula c a composição química, tomam o seu processamento particular. Estas duas características são as princi
pais variáveis de controle nas plantas de processamento, principalmente, devido à relação entre o tàtor de li
beração e a eficiência dos processos de preparação e/ou concentração de minérios . Por esta razão, a etapa de 
caracterização da amostra é fundamental para a definição da rota de beneficiamento (Fernandes ct ai. (2007) , 
Luz et ai. (2004) c Hoeffl ( 1993 )). 

Em geral, uma etapa de lavagem está presente cm todas as plantas de processamento mineral, cxceto nos ca
sos cm que o material necessita ser processado a seco. Entrctando, o processamento a úmido está asso
ciado a altos custos de relacionados ao uso c tratamento da água, tratamento da polpa c a disposição de rejei
to. Outra questão muito importante a ser avaliada é a disponibilidade da água de processo cm quantidade e quali
dade desejada, além da legislação ambiental vigente para o descarte desta água. 

Outro aspecto técnico relacionado com o uso de água no processamento de materiais está relacionado com a 
ineficiência dos processos a seco. Desta forma , cm muitos casos, o uso de água torna-se a única alternativa técni
ca e economicamente viável para atender os rigorosos padrões de qualidade dos produtos. 

Normalmente, a presença de material fino (material orgânico, siltc c argila), presente muitas vezes na forma 
aglomerada ou aderida na superfície de partículas de maior tamanho, representa uma contaminação nos pro
dutos finais. Isto pode ser observado, por exemplo, nos materiais destinados à indústria de construção (agre
gados). Existem normas técnicas, a exemplo da DIN 4226 ( 19X3 ), que apresentam rigorosas especificações 
com o objetivo de limitar a quantidade de material fino presente no agregado de forma a garantir a quali
dade do concreto. Krellmann e Hoppe (2000) afirmam ainda que, em muitos casos, os consumidores necessi
tam de quantidades ainda menores de contaminação nos produtos. 

1.1. A importância da distribuição granulométrica no processo de lavagem 

A eficiência de qualquer processo industrial, incluindo o processo de lavagem, está diretamente relacionada à 
distribuição granulométrica do material. A tabela I apresenta uma classificação do material segundo o ta
manho de partícula e o grau de dificuldade para a lavagem eficiente do material. As observações constantes 
na tabela fornecem informações qualitativas a respeito do grau de aglomeração do material. 

Existem inúmeros fatores que influenciam no projeto de um equipamento de lavagem. Entre as característi
cas encontram-se questões relacionadas tanto com as características do material a ser processado e a qualidade 
do produto, assim como informações sobre o processo propriamente dito, a saber, a taxa de produção c variá
veis de processo, que deverão ser definidas cm um o projeto do equipamento (quantidade de água, pressão, tem
po de residência). 

Todo material apresenta um comportamento específico ao ser processado sobre condições padrões cm uma 
etapa unitária de beneficiamento, como o processo de lavagem. Testes exploratórios de laboratório são realiza
dos para simular os processos industriais, como o teste de lavabilidadc desenvolvido pela empresa HAVER. 
Além desta etapa, em muitos casos, são necessários testes piloto (equipamentos instalados próximos à usi-
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na existente ou projetada, ver figura l) para avaliação da performance dos equipamentos frentes as condições 
reais de operação. 

Tabela I -Classificação do material fino 

Descrição da fração 
Tamanho da 

Observações 
Grau de dificuldade para o 

panícula (J.I m) processo de lavagem 

areia 60-2000 
material apresenta aspecto áspero e granular, baixo 

Fáci l 
coesão entre minerais 

sílte 2-60 material apresenta aspecto macio, liso e sedoso. 
Médio 

porém frágil, coesão média entre minerais 

argila <2 
material extremamente fi no c de comportamento 

Di fiei I 
plástico, elevada coesão entre minerais 

Figura 1 -Planta piloto HAVER Hydro-Cican 

2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA A LAVAGEM DE MATERIAIS 

A principal justificativa para a utilização de equipamentos para lavagem - também conhecidos como la
vadores - cm plantas de processamento de materiais é a remoção de partículas finas. Estas particulas normal
mente são consideradas uma fração indesejável, diminuindo o valor agregado do produto fina l, c encontram-se 
aderidas às partículas minerais de maior tamanho, sendo imprescindivcl a sua retirada do processo. Muitas ve
zes esta contaminação por finos encontra- se na forma de aglomerados que necessitam ser quebrados, dissolvi
dos e, por fim, separados da fração grossa. 

Os equipamentos para lavagem encontrados no mercado são projctados para transferir a energia mecânica 
para partículas. Esta energia pode ser dividida cm forças de impacto c cisalhamento. Metso (2007) ilustra al
guns lavadores utilizados atualmente para o processamento de materiais. Os principais equipamentos utilizados 
para lavagem de minérios (algu,ns também aplicados para classificação e desaguamento) são as peneiras vi
bratórias, o classjficador espiral, o lavador de cascalho, o lavador de tambor (scrubber) e a roda desaguado
ra. A seguir encontra-se uma breve descrição destes equipamentos, assim como o seu modo de operação e apli-
cações. "' 

2.1. Lavagem em peneira 

A lavagem de materiais grossos e que não apresentam uma elevada quantidade de finos, especialmente a fra
ção argilosa, é realizada normalmente em peneiras vibratórias. A água utilizada nas peneiras também auxilia 
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a classificação granulométrica das particulas, aumentando a eficiência do processo de peneiramento. A lavagem 
em peneiras é realizada através de jatos de água. A água pressurizada, em forma de leque é direcionada con
tra o fluxo do material. Esta cortina de água é gerada através de bicos pulverizadores, também denominados de 
''sprays". Estes dispositivos são instalados em linha, em tubos metálicos posicionados transversalmente ao flu
xo de material (ver figura 2). 

Figura 2 -Lavagem em pencua. 

Os bicos são confeccionados em poliuretano, latão ou aço inox. Bicos de aço inox revestidos internamen
te com metais especiais (tungstênio) também estão disponíveis no mercado. Estes dispositivos são confec
cionados para aplicações especiais, como por exemplo, alta pressão e alto desgaste. Os bicos de poliuretano, de
vido ao seu formato, são conhecidos como "bico de pato" e "rabo de castor". Os bicos metálicos possibilitam 
jatos de ágt1a de maior impacto, porém, apresentam um custo e levado. 

A pressão e a quantidade de água para o processo de lavagem cm peneira estão relacionadas às ca
racterísticas do material a ser lavado. A maioria das aplicações utiliza uma pressão entre I a 5 Bar e o volume 
de água entre l a 3 vezes o volume de material processado. 

2.1. Classificador espiral e lavador de cascalho (Log washer) 

O classificador espiral é aplicado para materiais finos, normalmente para materiais com tamanho de partícula 
abaixo de lO mm. Existem variações construtivas deste equipamento, estas basicamente com o objetivo de rea
lizar um corte no material com maior precisão e/ou cortes mais finos (cortes podem variar entre I mm a 40 J.lm). 
O lavador de cascalho é aplicado para a lavagem de materiais que necessitam de uma desagregação intensiva. 

Em geral, estes equipamentos possuem um compartimento inferior denominado de tanque de decantação. A 
inclinação destes equipamentos é variável. possuindo um valor médio de aproximadamente 15°. Um vertedor 
localizado em uma das extremidades do equipamento é utilizado para controlar o fluxo de saída das partículas 
finas. O classificador espiral e o lavador de cascalho são equipamentos compostos de uma ou duas hélices 
em paralelo montadas no interior do tanque de sedimentação (ver figura 3). Basicamente, a diferença en
tre estes dois equipamentos está na hélice. Este dispositivo giratório central também realiza o transporte do 
material mais denso e com tamanho maior que tendem a sedimentar. Enquanto a hélice do classificador es
piral a hélice é composta por uma espiral e no lavador de cascalho a hélice é formada por palhetas (segmen
tos montados perpendicularmente ao eixo do equipamento). 

Nestes equipamentos, as partículas mais finas permanecem em suspensão devido à turbulência causada pelo 
movimento da hélice, pela água injetada no equipamento e pela própria alimentação do material. A água e 
o material fino em suspensão são removidos do equipamento por transbordamento em calhas. 

A quantidade de água adicionada no equipamento também é utilizada para classificar o material fino. Ou 
seja, quanto maior a quantidade de água, maior será o arraste das partículas no interior do equipamento (efeito 
fluidização), facilitando a separação das partículas com um maior tamanho. A desagregação do material é pro
porcionada pela atrição do material com a espiral ou as palhetas. 

Deve-se tomar cuidado com implicações relacionadas ao elevado desgaste na parte móvel deste tipo de equi
pamento devido ao processamento de materiais abrasivos. Existem situações em que os fabricantes de equi
pamentos utilizam materiais especiais de elevada resistência à abrasão, como por exemplo, aços com ligas 
de Ni. Em outros casos, as palhetas são projetadas para permitir uma maior vida útil através da sua inversão 
(utilização dos dois lados externos). 
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b 

Figura 3- Classificador espiral (a) c lavador de cascalho (b) 

2.3. Lavador de tambor (Scrubber) 

O scrubber é um lavador de tambor utilizado principalmente para a desagregação c limpeza de minérios 
grossos com uma elevada quantidade de argi la. O equipamento consiste em um cilindro rotativo instala
do na posição horizontal sendo acionado por pneus ou engrenagens (ver :figura 4a). Palhetas são instaladas 
no interior do equipamento com o objetivo de atritar c levantar o material, provocando o efeito cascata dentro 
do equipamento. 

O material a ser lavado é alimentado em um dos lados do cilindro juntamente com água, resultando na sua 
desagregação e lavagem até o momento da saída, que ocorre na outra extremidade do equipamento. A água adi
cionada no equipamento também serve para transportar o material fino liberado durante o processo de atrição. 
A percentagem de sólidos (em peso) oeste equipamento pode exceder a 60%. 

Figura 4 - Scrubber (a) e roda desaguadora (b) 

2.4. Roda desaguadora (Sand washer) 

A roda desaguadora é aplicada especialmente para areia e cascalho. Este equipamento de construção robusta 
é composto basicamente por uma roda de caçambas, tanque de decantação e um sistema de acionamcnto. A roda 
montada verticalmente no interior do tanque é acionada por um eixo passa.túe, localizado acima do tanque (ver 
figura 4b). O seu modo de funcionamento consiste na rotação da roda, parcialmente submersa no tanque de pol
pa, removendo o material sedimentado. O material é desaguado através de furos de tamanho variável presen
te em suas caçambas durante a primeira metade da revolução da roda. O descarte é realizado por gravida
de c de forma contínua em um chute. O sistema de acionamcnto não entra em contato com o material, resul
tando em um baixo custo de manutenção. 
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3. TECNOLOGIA DE LAVAGEM POR ALTA PRESSÃO HAVER HYDRO-CLEAN 

A tecnologia de lavagem sob alta pressão desenvolvida na Alemanha já vem sendo utilizada desde o ano 
de 1998. O equipamento Hydro-Ciean possui um conceito completamente inovador c foi desenvolvido para o 
processamento mineral e a reciclagem de materiais. O primeiro equipamento Hydro-Ciean foi aplicado para a 
lavagem de agregados para a construção civil. Aplicações desta tecnologia incluem o processamento de miné
rios (diamante, ouro, calcário e gesso). Outros materiais que também estão sendo avaliados (projetas em fase 
de desenvolvimento) são: ferro, bauxita, níquel, caulim, fosfato , carvão, esmeralda, assim como aplicações para 
a reciclagem de materiais. 

Esta tecnologia também é utilizada para a reciclagem de materiais (resíduos de construção e demolição -
RCD). Segundo dados do Governo Federal (Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério das Cidades). 
este tipo de resíduo representa 61 % do lixo produzido nas cidades brasileiras (Reciclagem Moderna, 2009). 
Desta forma, acredita-se que, em breve, as plantas móveis e em operação, principalmente na Europa, tornem-se 
uma opção para o reaproveitamento de materiais no Brasil. 

O equipamento foi desenvolvido utilizando-se o princípio de lavagem por alta pressão. Ele pode ser 
utilizado para limpeza de materiais contaminados com um tamanho entre O - 150 mm. A pressão utiliza

da no equipamento pode chegar a 200 Bar. Os consumos de água e energia que deverão ser pré-determina
dos dependendo da necessidade do processo variam entre 6-42 m3 /h e I O - 265 kWh. Desta forma, a força hi
dráulica aplicada no equipamento e o tempo de residência são parâmetros decisivos para a operação estável e 
contínua do Hydro-Clean. A taxa de produção por máquina pode chegar a 400 t/h. 

A parte central do equipamento consiste em uma câmara de lavagem vertical revestida em suas laterais 
com telas de poliuretano. No topo desta câmara encontra-se um rotor de lavagem no qual são montados bicos 
de sprays. A altura do rotor de lavagem é ajustável (I /3 da altura da câmara) permitindo uma otimização do 
processo frente às características do material. A alimentação da câmara é realizada através de uma comporta. 

O processo de lavagem no equipamento inicia com a alimentação do material na tremonha. Nas paredes da 
tremonha encontram-se pequenos bicos de água que facilitam o escoamento do material para a câmara de lava
gem, especialmente materiais grudentos e pegajosos, com uma b'Tande quantidade de argila. A extração do ma
terial lavado é realizada por uma correia transportadora. A velocidade da correia pode ser modificada permitindo 
uma otimização da taxa de produção requerida com a qualidade (limpeza) do produto. 

A altura de material na tremonha de alimentação é constantemente monitorada por um sensor a laser. 
Devido a este dispositivo o equipamento é programado para manter uma operação constante podendo entrar 
em repouso caso a alimentação seja interrompida, ou aumentar I diminuir a velocidade da correia extratora. 
O material alimentado a tremonha é transferido para a câmara de lavagem através de uma comporta, localizada 
entre a tremonha do equipamento e a lateral da câmara, formando no interior desta uma coluna de material. 
A comporta tem a função de estabilizar c regularizar a quantidade de material a ser processado. 

O material é lavado e desagregado ao ser exposto a jatos de água de alta pressão. O ftuxo de água injcta
da é de cima para baixo, devid.o à posição dos bicos de spray localizados no rotor de lavagem. Estes bicos são 
ajustados conforme o sentido de rotação do rotor, com o objctivo de distribuir a água em toda a câmara. A 
força hidráulica transferida ao material resulta em forças de atrição c impacto entre as partículas que compõem 
a amostra. Outro efeito resultante da rotação do rotor de lavagem é a centrifugação do material. Do ponto de 
vista do processo, a câmara de lavagem do equipamento pode ser dividida cm duas zonas, na região superior 
é a turbulenta, onde o material é lavado, c na região inferior o material é apenas transferido e desaguado. 

Os produtos deste processo de lavagem podem ser divididos em duas frações, a saber, o material fino 
e o grosso. O produto lavado b'Tosso que passa pelo chute de cxtraçào do equipamento cai em uma correia 
transportadora localizada abaixo da câmara de lavagem. A correia transportadora, de velocidade controlável , ex
trai o material lavado e normalmente alimenta uma peneira, onde alguma impureza, já liberada, é submetida a 
uma etapa de enxágue realizada por sprays. O material fino passante pelas telas de poliurctano, produto fino 
resultante da etapa de desaguamento realizada pelas laterais do equipamento, é coletado por duas tubulações 
localizadas na parte traseira do equipamento. Esta fração pode alimentar o circuito de finos ou ser transferida 
com a fração grossa (acima de 2 mm) para o processo subsequente através de uma calha. 

Todas estas características inovadoras comprovam que o equipamento Hydro-Ciean é um equipamento dife
renciado disponível no mercado para o processamento mineral. Além disto, os dispositivos de controle presente 
neste equipamento permitem apontá-lo como o estado da arte no processo de lavagem. Atualmente encon
tram-se quatro modelos de Hydro-Ciean: HC350, HC700, HCIOOO, HC2000. Os números do tipo de equi
pamento correspondem ao diâmetro da câmara de lavagem em mm. A figura 5 ilustra os principais componen
tes do equipamento Hydro-Ciean. 
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Quadro detrico com 
controlador PLC 

Estrutura de surortc do cquiramento 

S.:nsor de nível 

Figura 5- Principais componentes do equipamento Hydro-Clean 

4. VANTAGENS DO PROCESSO DE LAVAGEM SOB ALTA PRESSÃO HYDRO-CLEAN 

O processo de lavagem sob alta pressão possui inúmeras vantagens quando comparado com os processos tradi
cionais. Em primeiro lugar, o consumo de água do Hydro-Ciean é extremamente baixo, aproximadamente 0,2 m3/h 
por tonelada de material processado. Este valor no classificador espiral é da ordem de 0,45 - I, 7 m3 /h por tonelada. 
O lavador de cascalho c o scrubcr consomem aproximadamente 0,95 - I ,45 m3 /h por tonelada. Com relação ao con
sumo energético, o equipamento Hydro-Cican apresenta valores da ordem de 0,3 - 0,5 kWh/t, enquanto outros lava
dores podem chegar a valores superiores a 2 kWh/t. Outro impot1ante fatora ser considerado é o peso dos equipa
mentos. Como o equipamento Hydro-Ciean pode chegar a ser 2 a 4 vezes mais leve, todo o cálculo estrutural de uma 
planta pode ser mais leve reduzindo investimentos em estruturas de sustentação. 

Há ainda as seguintes as seguintes vantagens do equipamento Hydro-Clean em relação a outros lavado
res, devido às suas características construtivas c ao seu modo de operação: 

• melhor eficiência de processo de lavagem (inclusive a eliminação de impurezas contidas em cavidades 
e poros do material); 

• menor destruição de material, principalmente devido à geração de finos causada por forças de impac
to e cisalhamcnto resultantes no processo de escrubagem; 

• grande possibilidade de aplicação conforme a necessidade de cada projeto, ou seja, desagregação ou elimi-
nação de partículas finas. Eliminação do efeito de aglomeração de argilas por rolamento (clay balls); 

• menor custo de manutenção devido ao baixo desgaste (ausência de partes móveis em contato com o material); 
• Ü1cilidadc em esvaziar o equipamento para realização de eventual inspeção e/ou manutenção; 
• grande flexibilidade de ajustes para adequar o equipamento às variações de qualidade do material (dis

tância entre rotor de lavagem c o material, tamanho e tipo dos bicos de spray de água, número de bi
cos. tempo de residência na câmara de lavagem, ajuste da altura da comporta de alimentação, mudan
ça de rotação do motor de acionamento da bomba de alta pressão, inclinação do rotor cm relação à en
trada de material). 

5. CONCLUSÃO 

O processo de lavagem é uma operação unitária fundamental em plantas de processamento que necessitam 
desagregar c eliminar partículas tinas. Os lavadores tradicionais possuem inúmeras limitações, seja do pon-
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to de vista de processo quanto de operação e manutenção. Os excelentes resultados do processo de lavagem 
sob alta pressão, principalmente relacionados à eficiência (limpeza ), consumo de água e energia revelam as 
enormes vantagens cm comparação aos equipamentos tradicionais. A capacidade do equipamento pode che
gar a 400 t/h, com consumo de energia c água da ordem de 0,3 - 0,5 k Wh/t c O, I - 0,2 m3 /t, respectiva
mente. Por estes motivos o equipamento de lavagem sob alta pressão Hydro-Ciean pode ser definido como 
uma das soluções mais inovadoras aplicadas para o processamento sustentável de materiais. 
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