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AVALIAÇÃO DA MQABILIDADE DOS FINOS DE MINÉRIO DE FERRO DA CVRD 
E SUA CORRELAÇAO COM OS PARÂMETROS DE PRODUÇÃO DOS MOINHOS 
INDUSTRIAIS 

J. M. Mourão 1 · J. J. R. Tolentino2 ; L. Stegmiller3 ; P. L. 
Silveira Neto4 

Este trabalho apresenta os resultados encontrados na avaliação 
do índice de moabilidade dos diversos tipos de finos de minério 
de ferro, utilizados na Superintendência de Pelotiza9ão da Cia. 
Vale do Rio Doce (CVRD). Considerando-se que esses m~nérios são 
utilizados misturados em pilhas (55 000 t), para a alimentaç~o 
dos moinhos de bolas industriais (17' x 34'), foram estimados 
os índices de moabilidade dessas pilhas, através de cálculos de 
média ponderada. Posteriormente, esses valores foram 
correlacionados com os ~arâmetros de produção dos moinhos 
industriais (taxa de al~mentação t/h e consumo específico de 
energia elétrica kwh/t), encontrando-se coeficientes de 
correlação muito se9uros, da ordem de 90%, os quais são também 
analisados e discut~dos. 

GRINDABILITY EVALUATION OF CVRD IRON ORE FINES AND ITS 
CORRELATION WITH PRODUCTION PARAMETERS OF INDUSTRIAL GRINDING 
MILLS 

This paper presents the results obtained in evaluation of 
grindability index for different iron ore fines used by Cia. 
Vale do Rio Doce (CVRD), in Pelletizing Superintendence. 
Considering that these fines are mixed in big piles (55 000 ton) 
which feed the industrial grinding ball mills (17' x 34'), the 
grindability indexes of them were estimated by weighted media 
calculation. Then, these values were statistically correlated 
with the production parameters of grinding mills (feed rate, t/h, 
and energy consumption, kwh/t). The regression analysis showed 
correlation indexes very significant, around 90%. These indexes 
are, here, analysed and discussed. 

1 2 3 4 , , , Engenheiros da Gerência Geral de Produ~ão e Controle 
de Qualidade da Cia. Vale do Rio Doce, Superintendencia de 
Pelotização. Caixa Postal 698, Vitória ES, Brasil, CEP 29072. 
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INTRODUÇÃO 

Urna das operações mais dispendiosas da pelotização de 

minérios de ferro é a moagem dos finos minerais. Muitos estudos 

foram desenvolvidos na CVRD para a otimização dessa fase do 

processamento, ao longo do tempo. 

Para que se tenha uma boa estabilidade na operação de 

moinhos de bolas, é necessário que as características 

geo-morfológicas e granulométricas dos minérios de alimentação 

sejam mantidas dentro de faixas com pequenas amplitudes de 

variação. 

A grande diversificação das minas da CVRD, a partir de 

1970, colocou em disponibiYidade para a pelotização finos 

minerais de diferentes gêneses e características físico-químicas. 

O grande número de minérios a ser processado, (cerca de 15), 

exigiu das áreas técnicas providências no sentido de minimizar 

as flutuações da moagem industrial. 

Utilizando-se os princípios enunciados por Rittinger, foi 

desenvolvido um ensaio de moabilidade para a caracterização 

individual dos finos de minério de ferro, processados 

industrialmente. O método de Fred Bond existente para este 

propósito mostrou-se inadequado ao cas~, devido à grande finura 

dos minérios estudados e do produto moído para ser pelotizado. 

Tal metodologia foi apresentada e discutida (1) no XIV Encontro 

Nacional de Tratamento de Minérios e Hidrometalurgia, através de 

contribuição técnica preparad~ com a participação de co-autores 

deste trabalho. 
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Estabelecido o método de avaliação da moabilidade, durante 

lO meses consecutivos, foram estudados os diferentes finos d~ 

minérios de f e rro, determinando-se os seus índices de moabilidade 

e as amplitude s c orrespondentes. 

Através dessa caracterização, foi possível aprimorar o 

planejamento das pilhas de mistura de minérios para pelotização, 

visto que foram estabelecidas correlações muito seguras entre o 

índice de moabilidade estimado para as pilhas e os parâmetros de 

produção dos moinhos industriais (produção horária e consumo 

específico de energia). 

Neste trabalho, são apresentados e analisados os dados 

encontrados na determinação do índice de moabilidade dos 

minérios e no estudo das correlações com os índices de 

performance dos moinhos de bolas industriais. 

FUNDAMENTOS DO ENSAIO DE MOABILIDADE 

Conforme mencionado anteriormente, o ensaio de moabilidade 

utilizado na Superintendência de Pelotização da CVRD, par~ a 

caracterização dos minérios de ferro, foi desenvolvido com base 

na teoria d e Rittinger(l). Apenas para aclarar a metodologia 

utilizada, far-se-á um breve comentário sobre a mesma. 

A CVRD tem instalados 13 moinhos de grande porte (17' x 34') 

em suas unidades de pelotização. São moinhos de bolas, operando 

a úmido, em c ircuito fechado com hidrociclones. Os corpos 

moedores são cylpebs de ferro fundido (25 - 30 mm) e a densidade 

do meio de moàgem é da ordem de 2,80; o que corresponde a cerca 
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de 80% sólidos. 

A maior parte dos minérios para pelotização (cerca de 80%) 

é constituída de partículas muito finas (pellet feeds), 

praticamente com 100% passantes na malha de 0.149 mm (100 

meshes). A moagem é extremamente fina de forma a se obter um 

material em condições de ser pelotizado a frio e, posteriormen~e, 

consolidado por piroaglomeração (tratamento térmico). 

O grau de finura do produto moído é controlado por 
• 

determinações -frequentes de superfície específica (cm2 /g), 

usando-se um permeâmetro Fisher, modelo 95. Para que se tenha 

uma idéia do quão fino é o material para p~lotização, são 

mostrados a seguir os parâmetros indicativos de seu grau de 

finura: 

Superfície Específica 

% passante em 325 meshes (0.044 mm) 

1700 a 1900 cm2/g 

90 a 95% 

Considerando-se esses aspectos das operações de moagem 

industrial, e o princípio enunciado por Rittinger, foi 

padronizada a metodologia do ensaio de moabilidade (1). 

A expressão matemática para a determinação do índice 

característico do minério foi a seguinte: 

K = (S 2 _ S1)/W 

onde: 



371 

S1 supe rfície específica inicial do minério (cm2 /g) 

s 2 superfície específica após moagem do minério (cm2 /g) 

W consumo de energia elétrica no processo de moagem (wh) 

K índice de moabilidade (cm2/g/wh) 

Em síntese, uma amostra do minério a estudar é analisada 

quanto à superfície específica (S 1 ). Posteriormente, é moída em 

condições padronizadas conforme mostram os dados da tabela I e 

fluxograma do ensaio (figura 1). Após isso, determina-se a 

superfície específica final (S2)· Através de medição do consumo 

de energia elétrica do processo de moagem do ensaio de 

moabilidade, (W), torna-se possível o conhecimento do "K" 

característico do minério. 

TABELA I - CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO DE MOABILIDADE 

CARACTERÍSTICAS 
DO MOINHO 

MEIO 
MOENTE 

ACESSÓRIOS 

PARÂMETROS 
DO ENSAIO 

Diâmetro interno = 317 mm 
Comprimento interno = 310 mm 
Volume interno = 24,5 1 
Superfície interna lisa, sem revestimento 
Velocidade crítica (Vc) = 75,1 rpm 
Velocidade de operação = 50,0 rpm (66,6% Vc) 

Bolas de ferro fundido, ligadas com 25% de 
cromo 
Diâmetro bolas = 30 mm 
Peso total da carga = 40 kgf 
Enchimento = 36% 

Conta-giro, para totalização das rotações 
Wattmeter, para medição do consumo de 
energia elétrica 
Permeâmetro _Fisher, modelo 95, para medição 
da superfície específica do material 
Peneirador, balança de precisão, filtro,etc 

Peso do minério seco = 9560 g (80% sólidos) 
. Peso de á gua = 2337 g 
. Número total de revoluções = 5250 
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Fig. 1 -Fluxograma do ensaio de moabilidade 



CARACTERIZAÇÃO DOS FINOS DE MINÉRIO DE FERRO 

PLANO DE TRABALHO - PROCEDIMENTOS 

Minérios de Ferro 
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Para o estudo da avaliação da moabilidade, foram escolhidos 

os minérios que estavam sendo regularmente consumidos nas usinas 

de pelotização, além de outros com potencial de utilização, por 

apresentar características físico-químicas compatíveis com a 

obtenção de pellets de boa qualidade. 

Deste modo, 16 tipos de minério foram considerados. No 

conjunto, houve urna grande diversificação das características 

químicas, físicas, geo-rnorfológicas ~, consequentemente, 

metalúrgicas. Neste particular, os aspectos mais influentes no 

índice de rnoabilidade, já identificados em outros trabalhos 

(1, 2, 3), foram devidamente investigados. Ênfase especial foi 

dedicada à distribuição granulométrica dos minérios e à 

geologia, no tocante aos processos de enr iquecirnento ·supergênico 

e metassornático. Na tabela II são identific.ados os finos 

escolhidos para a determinação do índice de rnoabilidade. 



TABELA II - CARACTERÍSTICAS DOS MINÉRIOS ESTUDADOS 

MINÉRIO 

A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
L 
M 
N 
p 
Q 
R 

T I P O 

PELLET FEED 
PELLET FEED 
PELLET FEED 
PELLET FEED 
SINTER FEED 
SINTER FEED 
FINO PENEIRAMENTO 
SINTER FEED 
PELLET FEED 
FINO PENEIRAMENTO 
PELLET FEED 
SINTER FEED 
SINTER FEED 
SINTER FEED 
SINTER FEED 
FINO PENEIRAMENTO 

% <0.149 I1lln 

97 
98 
90 
89 
40 
29 
68 
45 
98 
46 
79 
31 
14 
12 
25 
45 

Determinação da Moabilidade dos Minérios 
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G Ê N E S E 

METASSOMÁTICO 
METASSOMÁTICO 
METASSOMÁTICO 
METASSOMÁTICO 
METAS SOMÁTICO 
METASSOMÁTICO 
METASSOMÁTICO 
METASSOMÁTICO 
SUPERGÊNICO 
METASSOMÁTICO 
SUPERGÊNICO 
SUPERGÊNICO 
SUPERGÊNICO 
SUPERGÊNICO 
SUPERGÊNICO 
SUPERGÊNICO 

Definidos os finos minerais para a avaliação da moabilidade , 

foi traçado um programa de coleta de amostras e posterior 

execução de análises. 

De forma a se ter uma maior representatividade de cada 

minério, decidiu-se por conduzir a amostragem num período deilO 

meses consecutivos. Assim, foi programada a coleta de 1 

a mostra/mês, de carregamentos aleatórios dos finos estuda dos. 

Esse procedimento permitiria determinar com maior segurança o s 

d e svios de qualidade, no tocante ao índice de moabilidade. Como 

é conhecido, c onsiderando-se uma mesma mina, há variações nas 

características do corpo de minério, conforme mostra o corte 

vertical de uma determinada ocorrência (figura 2). 6s bancos de 

lavra ao longo do tempo vão se modificando e com isto as 
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caracteristicas dos minérios analisados. 

Mês a mês, uma amostra de 50 kg de cada fino foi ensaiada de 

acordo com a metodologia do ensaio de moabilidade, caracterizada 

anteriormente. Além da determinação do indice caracteristico, 

amostra por amostra, foram conduzidas, também, as análises 

quimicas e granulométricas. 

Estimativa da Moabilidade das Pilhas Industriais 

A produção de pellets na CVRD envolve o uso de diferentes 

matérias-primas. Em função das especificações químicas e de 

fatores de produtividade, são selecionados os materiais 

qualitativa e quantitativamente, para a composição das pilhas 

industriais (± 55 000 t) que alimentam os moinhos de bolas. 

Normalmente, essas pilhas são compostas por finos de minério de 

ferro de diferentes procedências e, evidentemente, de distintos 

índices de moabilidade. 

Como forma de se estabelecer um confronto entre a 

moabilidade das pilhas e os parâmetros de produção dos moinhos 

industriais, foram levantadbs os dados de operação da Usina CVRD 

II, no período de maio a agosto/89, correspondendo ao ·consumo de 

27 pilhas de finos, ou ao montante de 1,5 milhões de toneladas 

(4). Essa planta é equipada com 2 moinhos de bolas tubulares com 

diâmetro e comprimento respectivamente iguais a 4,8 m e 12,10 m. 

O indice de moabilidade de cada pilha foi estimado, 

considerando-se como sendo a média ponderada dos índices médios 
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individuais de cada minério componente, ou seja: 

M [(SOM i, n)pi.Ki] I 100 sendo: 

M índice de moabilidade da pilha (cm2/g/wh) 

SOM somatório 

i ordem do minério 

n número de minérios 

pi porcentagem de participação do minério i (%) 

Ki índice de moabilidade médio do minério i (cm2 /g/wh) 

Os índices das pilhas, assim obtidos, foram correlacionados 

com a taxa de produção horária e com o consumo específico de 

energia elétrica dos moinhos. 

RESULTADOS E COMENTÁRIOS 

Analisadas as diferentes amostras dos minérios, quanto à 

moabilidade, foram encontrados os índices mostrados na tabela 

III. A figura 3 mostra de forma bastante clara a grande 

diversificação dos tipos de minério e, consequentemente a 

variabilidade dos índices de moabilidade. Tais variações são 

funções de vários fatores (1) e dentre eles, poderiam ser 

destacados: a gênese do minério, a finura (distribuição 

granulométrica) e a natureza do processamento de produção. 
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TABELA III - ÍNDICES DE MOABILIDADE DOS MINÉRIOS DE FERRO 

A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
L 
M 
N 
p 
Q 
R 

MÉDIA 

1. 406 
1. 424 
1. 425 
1. 685 
1.904 
2. 072 
2.096 
2.295 
2.445 
2.488 
2.525 
3.646 
3.862 
3.863 
4.215 
4.220 

MÁXIMO 

1. 562 
1. 576 
1. 534 
1. 977 
2.116 
2.499 
2.536 
2.434 
3.023 
3.257 
2.976 
4.250 
4.212 
4.497 
4.952 
5.007 

MÍNIMO 

1. 343 
1. 331 
1.347 
1.297 
1. 818 
1. 803 
1. 758 . 
2.135 
1. 865 
2.080 
2.257 
3.121 
3.368 
3.086 
3.695 
3.822 
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Além da dispersão dos valores para um mesmo tipo de 

minério, há de se considerar a grande diferença de moabilidade 

entre diferentes tipos. Os índices variaram numa faixa bastante 

ampla, sendo que o minério mais mole (R) apresentou um valor 3 

v e zes superior ao minério mais duro (A). É evidente que este 

fato tem uma influência significativa na operação da moagem 

industrial, exigindo que um planejamento muito cuidadoso seja 

feito na formação das pilhas de minério. Isto exige também que 

p e riodicamente se faÇa um reestudo da moabilidade dos minérios 

para atualização dos índices (figura 2). Na CVRD, a cada 5 anos 

são revistos os índices dos minérios. 

Ordenando-se os minérios em 2 grupos, um dos muito finos 

(pellet feeds) e outro dos mais grossos (sinter feeds e finos de 

peneiramento), conforme tabela IV, verifica-se que os minérios de 
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origem supergênica sempre têm moabilidade mais alta. 

Os dados de produtividade das pilhas de minério, consumidas 

pela Usina CVRD II, no período de maio a agosto/89, estão 

apresentados na tabela v, (4). 

Para as 27 pilhas, foram estimados os índices de moabilidade 
. I 

e levantados os dados de produção horária e consumo específico de 

energia elétrica dos moinhos. Os estudos de regressão linear 

envolvendo estas variáveis mostraram existir uma forte 

depe.ndência entre elas, com coeficientes de correlação muito 

significativos. As equações correspondentes às retas de regressão 

foram as seguintes: 

p = 115,5 

E = - 8,8 

onde : 

M + 7,3 (R= 0,8842) 

M + 33,2 (R = - 0,9268) 

P - produção do moinho industrial (t/h) 

E - consumo específico de energia elétrica (kwh/t) 

M - índice de moabilidade calculado para as pilhas (cm2/g/wh) 

R - coeficiente de correlação 
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TABELA IV - CARACTERÍSTICAS DOS GRUPOS DE MINÉRIO DE FERRO 

GRUPO MINÉRIO 

A 
PELLET B 
FEED c 

D 
(+ FINO) I 

L 

E 
SINTER F 
FEED E G 

H 
FINO J 
PENEIRAMENTO M 

N 
p 

(.+ GROSSO) Q 
R 

G Ê N E S E 

METAS SOMÁTICO 
METASSOMÁTICO 
METASSOMÁTICO 
METASSOMÁTICO 
SUPERGÊNICO 
SUPERGÊNICO 

METASSOMÁTICO 
METASSOMÁTICO 
METASSOMÁTICO 
METASSOMÁTICO 
METASSOMÁTICO 
SUPERGÊNICO 
SUPERGÊNICO 
SUPERGÊNICO 
SUPERGÊNICO 
SUPERGÊNICO 

ÍNDICE MOABILIDADE 

(cm2/g/wh) 

1,406 
1,424 
1,425 
1,685 
2,445 
2,525 

1, 904 
2,072 
2,096 
2,295 
2,488 
3,646 
3,862 
3,863 
4,215 
4,220 

As figuras 4 e 5 mostram as representações gráficas dessas 

retas, de maneira genérica. 

É evidente que em vista dos altos graus de correlação 

encontrados, tornou-se possível fazer previsões bastante seguras 

sobre o comporta~ento dos minérios no processamento industrial 

de moagem. O planejamento e controle da produção ficou bastante 

facilitado com o conhecimento da moabilidade dos minérios. 
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TABELA V - DADOS OPERACIONAIS DOS MOINHOS INDUSTRIAIS 

ESTIMATIVA DA MOABILIDADE DAS PILHAS DE MINÉRIO 

PILHA 

N2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

MOABILIDADE 
P2LHA 

(cm /g/wh) 

1.633 
1. 410 
1.411 
1. 797 
1. 851 
1. 945 
1. 953 
1. 943 
1. 993 
1. 997 
2.053 
1. 989 
2.085 
1. 984 
1. 783 
1. 785 
1. 682 
1.917 
1. 406 
1. 942 
1. 937 
1. 933 
2.078 
1. 980 
2.159 
2.164 
2.179 

VALORES MÉDIOS 1.888 

CONCLUSÃO 

PRODUÇÃO MÉDIA 
DO MOINHO 

(t / h) 

194.88 
180.57 
178.52 
202.29 
222.65 
240.67 
234.22 
230.66 
223.91 
281.92 
250.86 
236.51 
231.97 
258.10 
226.07 
197.05 
184.20 
216.90 
159.74 
227.14 
237.46 
235.94 
235.42 
235.28 
256.34 
248.45 
258.66 

225.42 

CONSUMO ESP. 
DE ENERGIA 

(kwh/t) 

18.3 
20.4 
20.4 
17. 1 
16.4 
15.1 
15.7 
15.9 
16.5 
13.6 
15.9 
15.2 
15.9 
14. 1 
16.7 
18.3 
19.4 
16.8 
21.8 
16.0 
15.6 
16. 1 
14.7 
15.5 
14.1 
15.0 
14.2 

16.5 
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Os estudos desenvolvidos acerca da moabilidade dos minérios 

de ferro da CVRD foram muito importantes para assegurar um 

planejamento adequado das pilhas de finos que alimentam a seção 

de moagem. 
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Embora o número de minérios utilizado seja relativamente 

grande, impl i c a ndo e m v ariabilidade c o n s ide rável d o índice de 

moabilidade, foi possível estabelecer um crité rio para prever a 

performance dos moinhos industriais. 

Ademais, a metodologia discutida n e ste trabalho tem sido 

utilizada com sucesso pela CVRD, no estudo d e f ont e s alternativa s 

de finos de minério de ferro para pelotização. 
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