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RESUMO 
 
A SAMA Minerações Associadas realiza o peneiramento, uma das principais etapas 
do beneficiamento do minério, visto que todo seu processo se dá por etapas de 
cominuição e separação física da fibra do mineral crisotila a seco. Para o tratamento 
dessa fibra é utilizada uma peneira especial, denominada peneira giratória Fournier, 
que tem a função de preparar a camada de minério a fim de ser coletada. Tal 
peneira foi desenvolvida e fabricada pela empresa Fournier Stell Works 
especificamente para a SAMA em 1965, uma vez que fibra de crisotila tem uma 
maior dificuldade de passar pelas as aberturas da tela quando a peneira possui um 
movimento circular ou elíptico. Por ser um equipamento relativamente desconhecido 
a literatura sobre este é escassa, embora não se trate de um equipamento novo. A 
eficiência de peneiramento dos dois deques da peneira foi calculada utilizando-se 
para tal um peneirador laboratorial do tipo Ro-Tap. Foram coletados 10 incrementos 
de 300 g a cada 30 minutos da alimentação e dos cinco produtos da peneira (retido 
no primeiro deque, retido no segundo deque, passante no segundo deque e 
aspirado). Após o quarteamento as amostras de 400 g foram peneiradas e a 
eficiência de peneiramento obtida foi de 80,5% para o primeiro deque e de 81,1% 
para o segundo deque da peneira giratória Fournier. Esses valores são menores que 
os apresentados pelo fabricante do equipamento (entre 90 a 95%), indicando que a 
vazão de alimentação da peneira (60 t.h-1) era muito alta. Testes foram realizados 
diminuindo a vazão mássica de alimentação da peneira para 55 t.h-1, gerando um 
aumento de eficiência da mesma (2,31% no primeiro deque e 1,49% no segundo 
deque. 
 
PALAVRAS-CHAVE: peneiramento; peneira giratória Fournier; eficiência de 
peneiramento; amianto. 
 
ABSTRACT 
 
SAMA Minerações Associated performs the screening process, one of the main 
stages of ore processing, since this process occurs in all stages of comminution and 
dry physical separation of chrysotile asbestos fiber. To process the fibre a special 
Fournier sieve is used, which prepares the ore layer to be collected. This screen was 
developed and manufactured in 1965 by Fournier Stell Works specifically for SAMA, 
since chrysotile fiber has a greater difficulty going through screen openings when the 
screen is moving in a circular or elliptical motion. Despite its age, this piece of 
equipment is relatively unknown literature. The screening efficiency of the sieve’s two 
decks was calculated using Ro-Tap® type laboratory sifter. Ten increments of 300 g 
were collected 30 minutes of feed and also from the five sieving product (held on the 
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first deck, held on the second deck, passing in the second deck and then aspirated). 
After quartering, samples of 400g were sieved and the screening efficiency achieved 
was 80.5% for the first deck and 81.1% for the second deck of the Fournier rotary 
screen. These values are lower than those provided by the equipment manufacturer 
(between 90-95%), indicating that the feed rate of the sieve (60 t/h) was very high. 
Additional tests were performed by decreasing the mass flow of the feed screen 55 
t/h, which generated an increase in efficiency of the same (2.31% in the first deck 
and 1.49% in the second deck).  
 
KEYWORDS: screening; Fournier’s swivel screen; screening efficiency; asbestos. 
 
  



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro de 2015 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
O peneiramento tem como objetivo, a divisão de um material em duas ou mais 
frações, com partículas de tamanhos distintos (CARRISSO & CORREIA, 2002). A 
determinação das faixas de tamanho das partículas é feita por meio de uma série de 
aberturas de peneiras que são definidas previamente e mantém entre si uma relação 
constante (CARRISSO & CORREIA, 2004). A figura 1 apresenta a peneira giratória 
Fournier montada na SAMA Minerações Associadas. 
 

 
Figura 1. Peneira Giratória Fournier montada na SAMA Minerações Associadas. 

 
Moreira (1985) afirma que a peneira giratória Fournier foi desenvolvida pela empresa 
francesa Fournier Stell Works para atender o produto da SAMA Minerações 
Associadas. Segundo Moreira, ao fazer testes na construção da usina da empresa, 
em 1965, notou-se que a fibra do Crisotila tinha uma maior facilidade de encontrar 
as aberturas da tela devido à geometria da fibra. Ainda além um sistema de 
aspiração foi acoplado à peneira giratória Fournier para a aspiração da fibra. 
 
O material alimentado é despejado de uma conexão na forma de manga sobre uma 
bandeja de distribuição e amortecimento. Depois escoa laterais desta sobre a tela, 
movimentando-se em decorrência do movimento oscilatório da peneira, a qual é a 
única de dois deques a possuir cinco produtos sendo eles: pó-filtrado, fração 
aspirada, fração grossa, fração média e fração fina (figura 2). A peneira giratória 
Fournier tem seu ambiente interno totalmente vedado por uma tampa de alumínio 
para evitar qualquer tipo de perda de material para o ambiente. A função do 
equipamento na SAMA Minerações Associadas é de preparar a camada de material 
(fibra) para aspiração, bem como a sua limpeza com descarte da parte fina 
(SZNELWAR, 1977). 
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Figura 2. Desenho esquemático da peneira giratória Fournier. 

 
Segundo Luz et al. (2004), nos ensaios de análise granulométrica devem considerar 
o peso da amostra utilizada, o tempo e a precisão do ensaio, além da forma como 
será conduzido o ensaio: a seco, a úmido ou a forma combinada úmido/seco. Sendo 
assim, a análise granulométrica envolveu etapas de amostragem, homogeneização 
e quarteamento até o peneiramento laboratorial realizado com Ro-Tap®. Depois 
disso, foram desenvolvidas curvas granulométricas e determinadas as vazões de 
cada produto da peneira, realizando os cálculos de eficiência da peneira giratória 
Fournier. A forma utilizada para o cálculo da eficiência foi:  
 

                                                𝐸 =
𝑃

𝛼𝐴
𝑥100                                                                (1) 

 
Onde: 
 
E: é a eficiência do peneiramento (%); 
P: é a vazão mássica passante na peneira (t.h-1); 
A: é a vazão mássica de alimentação (t.h-1); 
α: é a percentagem de material menor que a malha da peneira na alimentação. 
 
A eficiência do peneiramento é fundamental para o processo de classificação 
granulométrica e, na prática, é ligada à recuperação, enquanto a abertura das 
peneiras é semelhante ao grau de liberação do material (CHAVES & PERES, 2006). 
A eficiência de peneiramento da peneira giratória Fournier, segundo dados do 
fabricante, varia de 90 a 95% em condições ótimas de trabalho. Entretanto, as 
variáveis do processo, como por exemplo, a vazão na peneira pode fazer com que 
esses números sofram uma redução, já que a eficiência da peneira será diferente 
para cada vazão de projeto apresentada.  
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Os principais fatores que afetam a operação de peneiramento são: a taxa de 
alimentação, densidade da alimentação, distribuição do tamanho das partículas na 
alimentação e a forma das telas (WILLS & NAPIER-MUNN, 2006). 
 
A distribuição de tamanho do material que alimenta as peneiras afeta diretamente a 
capacidade e o desempenho do peneiramento. As partículas com tamanho próximo 
ao da abertura da tela, ou seja, 4,47 mm são partículas de tamanho crítico, e podem 
impedir que partículas menores passem através da tela e, alguns casos, podem até 
causar problemas de entupimento (VALINE & WENNEM, 2002). 
 
Este trabalho tem a finalidade de avaliar o desempenho da peneira giratória Fournier 
utilizada pela SAMA Minerações utilizada no beneficiamento do crisotila e realizar os 
cálculos da eficiência de peneiramento do equipamento através de testes de análise 
granulométrica. Assim, a variação da taxa de alimentação da peneira foi analisada 
com objetivo de verificar o comportamento da peneira.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
A metodologia geral para elaboração deste trabalho compreendeu duas etapas, uma 
para demonstrar o cálculo da eficiência de peneiramento e uma segunda para 
analisar o desempenho da peneira. 
 
Para realizar o cálculo da eficiência de peneiramento da peneira giratória Fournier foi 
elaborado um plano de amostragem que consistia na coleta de 10 sub-amostras 
(incrementos), com média de 300 g cada, na alimentação e em cada um dos 
produtos da peneira com intervalo de 30 minutos entre cada coleta. A massa desses 
incrementos foi aferida em uma balança da marca Rinnert de 16 kg com precisão de 
0,001 kg. A tabela 1 apresenta o plano de amostragem implementado. 
 

Tabela 1. Resultado da coleta de amostras na peneira giratória Fournier. 

Horário 
Alimentação 

(kg) 
Fração aspirada 

(kg) 
Fração grossa 

(kg) 
Fração média 

(kg) 
Fração fina 

(kg) 

08:00 0,297 0,305 0,299 0,284 0,300 
08:30 0,303 0,292 0,297 0,300 0,302 
09:00 0,293 0,311 0,302 0,300 0,306 
09:30 0,294 0,296 0,309 0,298 0,296 
10:00 0,308 0,285 0,289 0,304 0,294 
10:30 0,306 0,304 0,294 0,311 0,299 
11:00 0,289 0,294 0,307 0,305 0,307 
11:30 0,301 0,302 0,302 0,309 0,308 
12:00 0,300 0,316 0,308 0,294 0310 
12:30 0,296 0,285 0,302 0,301 0,295 
Média 0,299 0,299 0,301 0,300 0,302 
Desv. 
pad. 

0,006 0,001 0,006 0,007 0,006 

 
Inicialmente, os 10 incrementos de cada ponto foram homogeneizados, gerando 5 
amostras de aproximadamente 3 kg. Logo após foi realizado o quarteamento da 
amostra primária. Finalmente, as 5 amostras finais foram levadas para ensaio de 
análise granulométrica pesando cerca de 400 g cada. O tempo do ensaio está 
ligado, entre outros, aos seguintes fatores: natureza e granulometria do minério, 
precisão e finalidade do ensaio. Minérios com granulometria grossa requerem tempo 
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menor de peneiramento. Ao contrário, para aqueles com granulometrias finas, torna-
se essencial a operação com tempos mais longos, para que todas as partículas 
tenham a chance de se exporem às aberturas de cada peneira (SAMPAIO & SILVA, 
2007). Considerou-se então o tempo de peneiramento de 15 minutos com a intenção 
de obter um melhor resultado. 
 
As telas da peneira eram, no momento do teste, de 3,18 mm de abertura no primeiro 
deque e de 0,96 mm no segundo deque, assim foram utilizadas em laboratório telas 
de mesmas dimensões intercaladas com telas de dimensões diferentes.  
 
Subsequente à realização do ensaio de análise granulométrica, foi feita uma 
avaliação dos dados a fim de analisar a confiabilidade, ou seja, verificar se estes 
apresentam uma relação de massa crescente conforme há uma variação positiva na 
granulometria do material. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A figura 3 apresenta os resultados do peneiramento das amostras coletadas peneira 
giratória Fournier. 
 

 
Figura 3. Análises granulométricas das amostras (alimentação, retido no 1º deque, retido e 

passante no 2º deque e aspirado) coletadas na peneira giratória Fournier. 

 
A tabela 2 apresenta os resultados obtidos para o cálculo da eficiência de 
peneiramento da peneira giratória Fournier, sendo que a coleta das amostras 
ocorreu durante o mês de agosto de 2014. Foi observado que as peneiras estavam 
operando fora das especificações do fabricante. Nota-se que a SAMA adota a taxa 
de alimentação da peneira giratória Fournier igual a 60 t.h-1. 
 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro de 2015 

 

A figura 4 apresenta a variação da eficiência de peneiramento em relação à taxa de 
alimentação da peneira giratória Fournier. Nota-se que a eficiência de peneiramento 
decai com o aumento da taxa de alimentação da mesma, como esperado. 
 

 
Figura 4. Variação da eficiência em relação à taxa de alimentação da peneira giratória Fournier. 
 
Comparando os resultados obtidos com os resultados presentes na literatura notou-
se que a eficiência de peneiramento está abaixo do desejável, uma vez que a 
mesma deveria estar entre 90 a 95%. Essa discrepância negativa pode ser 
explicada pelos seguintes fatores:  
 

 Taxa de alimentação;  

 Densidade da alimentação;  

 Distribuição do tamanho das partículas na alimentação;  
 Abertura das telas.  

 
Ao reduzir a eficiência, prevemos que o material da peneira está sendo mal 
direcionado, ou seja, o material que deveria estar sendo coletado é direcionado para 
uma nova etapa de abertura de fibra (moagem) perdendo suas dimensões e 
resistência, o que acarreta na redução do valor agregado do produto final. Além 
disso, quando se aumenta a carga, consequentemente, é agregado valor ao 
consumo energético do equipamento. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Foi possível notar que a peneira giratória Fournier estava, no momento do 
experimento, com uma eficiência baixa (aproximadamente 80,5% para o primeiro 
deque e 81,1% para o segundo deque). Tais valores, comparados com o manual do 
fabricante, estavam abaixo do esperado.  
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Posteriormente, foram analisados os fatores que afetam o peneiramento para se ter 
uma dimensão do que pode estar ocorrendo com o equipamento. Dentro desses 
fatores, foi estudado mais a fundo a taxa de alimentação da peneira em t.h-1. Vale 
ressaltar que a SAMA Minerações Associadas se disponibilizou a realizar os 
mesmos testes com a variação da taxa de alimentação e notou-se que houve uma 
diminuição na eficiência nos dois deques da peneira. Então, pelos gráficos 
apresentados, observou-se que a peneira está trabalhando sobrecarregada.  
 
No caso do primeiro deque, a eficiência de peneiramento se estabilizou próximo de 
40 t.h-1 com um aumento de 5%. Já no segundo deque ela se estabilizou a 45 t.h-1 
com um aumento de 3,2%. A eficiência de peneiramento pode aumentar ainda mais 
se outras variáveis como a abertura das malhas, a forma das partículas e o ângulo 
da alimentação que afeta no peneiramento forem levadas em consideração e 
analisadas. 
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