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Sl 'MÁRIO 

Este estudo contempl~ a investig~ção do comport~mento da moagem SAG p~ra 

identiticar alternativas visando aumentar a sua capacidade. O escopo deste trabalho 

~hrangcu apenas a primeira etapa da otimiz~ção completa dns circuitos de moagem 

integrados (SAG/Bolas), devido ao làto de ser a moagem SACi limitadl1ra da produção 

em lgarap0 Bahia . Este relatório reúne os resultados de tres Cllndições distintas de 

hlcndagcns de tipos de minério na al imentação do circuito de moagem Foram 

im cstigados tipos litológicos diferentes c ditcrentes tamanlws de alimentação, 

totali zando Ires condições diferent es de alimentação . A metodl1logia adotada neste 

trabalho consta da utili zação de recursos de simulação do processo através de 

modclamento matemático, devidamente calibrados, a partir de testes indu st riai s :\traves 

d~ simulaçàn do processo foi possível investigar o comportamento do circuito com 

respeito as várias variáveis operacionais c de projeto . For~m investigados, tambem, 

novas configuraçôes par~ o circuito, que permit~m atingir o mcsnH> ohjetivo de aumento 

de capacidade da moagem. 

Palavr~s ch~ve . Moagem, Simulação, Moinho SAG, Moddamcnto M~temático, 

Otimizaçào 

ABSTRACT 

This study contemplatcs the in vestigation of behavior of SAG 1\x the identitication of 
alternativcs t\1r increasing capacity Thc scope of this work invoiVl'd only the lirst phase 
ofglobal optimization ofthe integrated grinding circuits (S/\(i/Ball mill) . duc to thc tàct 
th~t sag restricts production at lgar~pc Bahia . This rcport gathcr,; thc n:sult s of thrcc 
distinct conditions of ore blends in thc tceding of thc g rinding circuit Dilferent 
litholog ical types were investigatcd as well as ditlercnt sizes of tccd , in a tot al of threc 
dillcrent feed conditions. The methodology adopted in this study cnnsists of using 
process simulation rcsources through mathematical modeling, duly c~libratcd , based on 
industrial tests. By process simulation it was possible to investigate thc behavior of the 
circuit with regard to thc ditTercnt operational and design va riablcs Ncw wnligur~tions 
l\1r the circuit were also investigated, allnwing the same goals to be reached in terrm of 
incrcasing g rinding capacity 
Key"ords. Grinding. Simulation, SAG Mill , Mathematical Modding, Optimization 

(*) Dirrtnr dr Operações da CF:Ml- Cnnsultnria cm Engenharia Mineral l.tda 
(** ) Engenheiro de Processo da ('VRD- Cnnt!anhia Vale do Rio lltK<'- lgaratlé Bahia 
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INTRODUÇÃO 

A otimização total de uma usina de moagem, tem como objetivo alcançar o máximo de 

performance técnica ou econômica e consiste em duas partes: 

Otimização Estacionária 

Otimização Dinâmica 

A otimização estacionária para usinas de conúnuição, trata de identificar as melhores 

condições operacionais. A implantação dos resultados da otinúzação, resulta em maior 

eficiência de operação, portanto, maior capacidade, um produto de melhor qualidade, ou 

menor consumo de energia para a mesma capacidade. 

Para plantas de cominuição, a otimização dinâmica trata do problema de distúrbios não 

previsíveis de moabilidade e de granulometria do minério alimentado, que causam perdas 

de produção. A implantação de sistemas avançados de controle automático, assegura o 

funcionamento de alto nível em face dos distúrbios. 

Para a Usina da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) - lgarapé Bahia de Moagem 

SAG, o programa de otimização teve como objeto a elaboração de um estudo via 

simulação para determinar os valores das condições operacionais da moagem SAG que 

resultam em maior capacidade e, inclusive, levantar modificações de projeto que levem a 

este mesmo objetivo . O objetivo deste estudo, portanto, é a análise do circuito de 

moagem SAG (seJTii-autógena), com vistas na determinação de seu desempenho e no 

levantamento de alternativas para obter aumento de capacidade. Esta análise foi feita 

com o auxílio de recursos de simulação do processo, e as capacidades do circuito. para 

várias situações. foram preditas através dos modelos populacionais. 

Os modelos populacionais mostraram-se bastante úteis para o estudo do comportamento 

do circuito SAG, frente a variações das condições operacionais em vários arranjos do 

circuito. O trabalho da CEM I teve a seguinte orientação: 

O modelo para o processo de moagem SAG foi desenvolvido, com base na cinética de 

quebra, e descreve como a distribuição de tamanho das partículas muda no moinho com 

o tempo de moagem. São determinados os sub-processos mais importantes durante a 

moagem, através do modelo matemático, chamados como cinética de quebra, de 

transporte e classificação. A descrição da quebra diz respeito a velocidade que um dado 

tamanho de partícula é quebrado, e qual a distribuição de tamanhos menores das 

partículas geradas. O fenômeno de transporte trata da forma em que o núnério se move 
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dentro do moinho. No modelo de classificação foi levado em conta a variação da área 

livre do diafragma do moinho permitindo a investigação da utilização de aberturas 

diversas de grelha e, também, a utilização de um peneiramento externo, para a 

investigação da moagem em circuito fechado. Os estudos de otimização da moagem 

SAG foram conduzidos com a utilização dos modelos populacionais. Este método 

permite a obtenção de todas as informações necessárias para sua utilização na otimiLação 

da moagem, o que é praticamente impossível com a utilização de métodos tradicionais . 

Este relatório reúne resultados obtidos com levantamento dos efeitos da granulometria 

de alimentação na capacidade de moagem, bem como o acompanhamento da produção, 

com um histórico das modificações implementadas e levantamento das melhorias 

alcançadas. 

ESCOPO DO TRABALHO 

Os trabalhos envolveram sete partes básicas 1 )Testes de auditoria na usina para 

determinar a eficiência da operação de moagem; 2)Amostragem em situações especificas 

da operação de moagem e classificação por ciclonagem; 3)Estimação dos paràmetros de 

cinética de quebra, para calibração do modelo; 4)Testes de validação do modelo; 

S)Simulações em computador para predição da capacidade da moagem em várias 

condições; 6)Determinação de alternativas para otimização da moagem SAG; 

?)Acompanhamento dos dados históricos operacionais através de tendências gráficas e 

correlação de variáveis. 

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO DE COMINUIÇÃO DE IGARAPÉ- BAHIA 

A Usina da COMPANHIA VALE DO RIO DOCE- IGARAPÉ BAHIA (CVRD

IGARAPÉ BAHIA) é localizada no município de Parauapebas, estado do Pará - Brasil. 

Esta usina beneficia minério de ouro e produz cerca de 450 kg de ouro/mês e está em 

fase de expansão para alcançar o dobro de produção ainda em 1994. 

O minério de ouro da mina de Igarapé - Bahia é cominuído em três etapas, para 

alimentar o circuito CIP ("Carbon in Pulp"), de lixiviação . Estas três etapas de 

cominuição são as seguintes: 
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Britagem Primária É a primeira etapa, a qual é realizada através da britagem do ROM 

("Run of Mine"), utilizando- se grelha vibratória, para escalpe, e britador de mandíbulas, 

de tamanho 80x50 cm., 

Moagem Semi-Autágena Esta é a segunda etapa de cominuição, e recebe todo o 

minério alimentado na usina, após ter sido reduzido na britagem primária abaixo de 4" a 

7" . A moagem SAG (I moinho com tambor de 3.5 m de diâmetro e 3.5 m de 

comprimento) é realizado em circuito aberto com uma carga de bolas de 

aproximadamente de 15 %. O produto da moagem SAG é enviado ao processo de 

classificação por hidrociclone de 20" . O overflow da ciclonagem é enviado para uma 

peneira, com malha de 20# (0.8mm). para a retirada de eventuais materiais orgânicos. O 

overflow é enviado para uma terceira etapa de cominuição em moinho de bolas. 

M(HJgem em Moinho de Bolas: Esta é a terceira e última etapa de moagem e recebe 

como alimentação nova, o underflow da ciclonagem. b produto do moinho é enviado 

por bombeamento para a mesma peneira vibratória de retirada de material orgânico da 

moagem SAG. O undersize desta peneira é o produto final dos três etapas de 

cominuição, e é enviado ao circuito CIP. O oversize desta peneira, opcionalmente, 

quando não há ocorrência de material orgânico, é enviado para a alimentação do 

hidrociclone, o mesmo mencionado na moagem SAG .. Desta maneira, o moinho de bolas 

opera em circuito fechado com a peneira, mas sendo limitado apenas o "Top-Size" do 

produto enviado ao circuito CIP. 

MODELOS MATEMÁTICOS 

Moagem Semi-autágena SAG: A moagem semi-autógena (SAG) realiza a quebra das 

partículas através da ação de uma reduzida carga de bolas ( 5 a 10%) e através do 

próprio minério. Ou seja, rochas maiores quebram outras rochas e partículas menores. 

Na moagem autógena o corpo moedor são as próprias rochas e não há carga de bolas. Já 

na moagem SAG, o material no moinho é dividido em rochas, as quais são consideradas 

meio moedor, e as partículas, definidas como a porção do minério no moinho com 

dimensões menores que a abertura do diati·agma do moinho. 

No equilíbrio, a taxa de alimentação de seixos no moinho é igual a sua taxa de quebra 
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Isto é representado pela equação a seguir: 

M 0 - K0 H0 = O, onde: 

M" = Taxa de Alimentação de rochas 

K • = Constante global da taxa de quebra das rochas 

H"= Peso de rochas no moinho ( "holdup") 

As partículas são divididas em N classes de tamanhos. A taxa de acumulação de material 

em cada tamanho é devido a quebra das rochas e partículas, e ainda, do transporte das 

partículas através do moinho que pode ser expressa através da equação a seguir 

i I 

M,..m,.., - K 0H,m;+K"H "b; - S,H"m,+L;b;.~H,S,m , O Onde: 
J I 

M" = Taxa de alimentação de partículas; 

mF> = Fração da alimentação de pat1Ículas na classe de tamanho i; 

K, =Constante de descarga do moinho; 

H, = Peso das partículas no moinho; 

m; = Fração das partículas no moinho da classe de tamanho i; 

b, = Distribuição dos fragmentos da quebra de rochas; 

S, = Taxa de quebra das partículas da classe de tamanho i; 

b" = Distribuição dos fragmentos da quebra das partículas, 

O "SC ALE-UP" do moinho é representado pelas seguintes relações 

K = K'' _!' 
R R HR 

E p 
KD = K,Hp 

s, = SE -~ 
'Hp 

Bij=~· 
s, 

Onde· 

P = Potência do moinho 

B., =Distribuição de quebra acumulada 

blj = Bij- Bi · lj 
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A potência do moinho é dada por : 

o'·' L ( O I ) P=K,(H,+H.+Hw+H.)--(3,2-J,OV*)N• 1- 9 _;0,. v.. 2 

Kp = Constante de potência 

Hw = Peso de água no moinho 

H 9 = Peso de bolas no moinho 

D = Diâmetro do moinho 

L = Comprimento do moinho 

v .. = Volume do moinho 

v• = Fração do enchimento do volume (sólidos+ bolas) 

N* = Fração da velocidade critica do moinho. 

O balanço de água é dado por : 

WF- KwHw = O Onde: 

w. = Taxa de água na Alimentação 

Kw = Função do tempo médio de residência 

TESTES EXPERIMENTAIS E AMOSTRAGEM 

Onde: 

A auditoria na usina e testes em várias condições operacionais, teve como objetivo 

detenninar o nível de desempenho da moagem, e permitir a construção dos modelos 

matemáticos para a moagem SAG, e da classiticação por hidrociclone. A performance 

atual da moagem SAG foi determinada através da auditoria, e foi utilizada para 

estabelecer as condições básicas operacionais. 

A campanha de amostragem foi orientada para testes com um tipo de minério, 

considerado como média da jazida. Foram feitas três campanhas de amostragem, sendo a 

primeira na proporção de 2/1, (duas panes de minério considerado macio e uma pane de 

minério duro), e nas duas seguintes, na proporção de 1 I I . Os testes experimentais foram 

elaborados variando-se a taxa de alimentação e % sólidos no moinho, como variáveis 

independentes. A potência e distribuições granulométricas dos fluxos amostrados dentro 

do moinho são variáveis dependentes. Além dos testes da moagem SAG, foram 

amostrados os produtos da ciclonagem (alimentação, overflow, underflow), para 

avaliação de seu desempenho. A amostragem foi simultânea aos testes SAG e em 

condições padrão da operação usual, ou seja, controlando-se apenas densidade de polpa. 
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Estes testes foram utilizados, também, para calibração dos modelos matemáticos de 

classificação por hidrociclones (modelo de Plitt). 

Os dados medidos da ciclonagem foram tratados para a obtençio do balanço de massas e 

minimização de erros Foi utilizado um software baseado no método dos multiplicadores 

de Lagrange e ponderação de erros pelo desvio padrão das medidas Os dados ajustados 

foram ainda submetidos a uma regressão nilo-linear para ajuste segundo a equação de 

partição de Plitt, sendo obtidos dados correspondentes ditos corrigidos. 

ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS DE QUEBRA 

Os parâmetros de seleçi!o e quebra foram estimados através dà utilização de um software 

específico da CEM I de retro-cálculo Este software permite a obtenção dos parâmetros 

dos modelos que melhor ajustam os dados preditos com os dados medidos de 

granulometria, poténcia, enchimento etc. Os resultados da calibracao dos modelos para 

as três situações distintas, foram satistàtórios, mostrando que os dados preditos ajustam 

muito bem aos dados medidos Na figura I, a seguir, é apresentado um resultado desta 

calibração, incluindo a disuibui~o granulométrica do produto med•do e predito 
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.; IIG 
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30 

Coollbn<• do• -•• 
Tulf • SAC 11 •IJ<ot1•ra ln1toclor 2112" 

0,037 0.~3 0,105 0,21 lt4l 0,1 1,05 
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c p......._ ..... 

--~,_._,.~ .. ,. 

Figura I - Gràfico com exemplo de ajuste das distribuições granulométricas medidas e 
preditas pelos modelos, na primeira campanha de amostragem. 
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ESTIMAÇÃO DOS PARÃMETROS DE TRANSI'ORTE DE MATERIAL 

A distribuição do tempo de rcsidcncia para água e partículas é modelado como um 

número de misturadores cm série. Foram feitos trcs testes de determinação do tempo de 

residencia com a utilização de NaCI c análise de Na, como elemento traço. 

CONCLllSÕF:S F: RF:COMF:NDAÇÔF:S 

As conclusôcs principais com respeito a operação são descritas a seguir· 

I) A operação com polpa mais diiUida resulta em um pequeno aumento de 

produtividade; 

2) ;\ capacidade da moagem SAG aumenta diretamente com o aumento da carga de 

bolas; 

3) Maiores aberturas do diafí agma do moinho resultam em maiores capacidades; 

4) Maiores capacidades podem ser alcançadas a traves da modificação do circuito, 

atualmente aberto, para fechado com peneira vibratúria e, opcionalmente, britagem da 

carga circulante, 

5) :\tipologia int.:tli:~e' dirctamentc na determinação da capacidade da moagem SA(i e é 

l"t.'LPilleJHbl\·d uma ri!2-orpsa hlendagem da alimentação da usina cm condições médias 

As tabelas I c li reLI/lcnJ todos '" resultados simulados 

I stas concluSlks dCVL'Ill sei discutidas, p;u a melhor compreender o comportamento da 

llHid~L'Ill S:\(i e detL·rmi11a1 a..., C\Hldi~()cs operélcionais a serem adotadas Seguem os 

i'' Hllll'> 1 ele'' ;mtcs a se' rem di seu! idos 

-''o \Úiido' alia .... dilui'-r·ües podem causar arraste excessivo de partículas jwltu ao 

diai'J<Igma do n1oinllll , interli:ríndo negativamente na dici~ncia de classilicação, 

i11\ ~..·rh..'lh:.\~1 a lL'IllkllL'ia lllL'Ilcionada, anteriormentt~ 
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-Capacidade: Foram realizadas simulações para as três condições di stintas já 

mencionadas. Os resultados das 2" e 3' campanhas foram mais realistas e próximas 

daquelas condições obtidas na operação . Isto não acontece na I" campanha, que 

apresentou resultados mais ot imistas de capacidade. 

Tabela I - Resultados de Simulaçõe~ para o circuito SAG aberto ut ilizando minerio 
médio. 

COND. DA APAZ Y, ", BLD APA 2 Y, ,BLD 
AUMENTAÇÃO 2M/ lO 

Opção Cap. Pol. Ganho Cap. 
l/h Kw 'Yu l/h 

• Padrio 119 495 - 11 5 

Ab. Diaf. IOmm 
C. bolas O% 81 :152 <lO 47 
C. bolas 5% 10:\ 171 - 12 5X 

C. bolas 10% 125 51 1 +05 7 1 
C bolas 1:\% 154 (,5 4 +n X6 

Ab. Diaf. l2mm 
C bolas O'% l! ~ l .l55 - l i> 6:1 
c. OOias .5 1~'~1 12:\ . H 1 +0:\ 7X 

C. bolas lO% I 'i1 54.1 t 2'J ')) 

r . bolas I S'~'ÍI IX'i 656 +55 11 :\ 

....... Ai. Diaf.20mm 
C. bolas oo;., 118 :151 + I(, X7 
C bolas 5%, 172 441 +-l5 IIIX 

C bolas lO% 2 12 :\4 2 t 7X 111 
C bolas 15%, 255 65.1 t 114 160 

Ab. Diaf.2!'õmm 
C bolas o•;,, ISO .\:i~ +26 •1 .1 
C. bolas 5'Y., IX7 440 +57 !I X 

C . bolas III% 2.10 542 +<J l 145 
C. bolas I :"'~~ ~ 277 C.:\.1 t- LU 171 

- --

APA • Abertura na posiçdo aberto do bri tador pmnano. 
Bl .D - Blcndagcm de mincrio Macio (M) c Duro (0). 

5 18 

11\11 / ID 

Pol. Ganho 

K" 1Yo 
539 -

.10 .1 

17M 
464 
))IJ -

}LI :i -X .1 
.177 -.12 
41>11 - 17 
5:\7 () 

.104 -24 

.17X .()() 

4()5 -+ 16 
:\()() ·1 .1 1) 

2')t} - I 'I 
17 1) Hn 
4M> +2() 

·"5(1 +50 

APA ~", BLD IM/1 0 

Cap. Pol. Ganho 
t/h h\\ '};, 
126 5 16 - : 

54 2'10 
6X 1{)5 

X4 4:\11 
III I 540 

72 2X7 -43 

I 
'li ~h:1 -28 
l i> 4 .\ 1 - lO 
1.15 5 .\') +07 

1112 2'14 - 1'1 
127 \()7 +0 1 
15:\ 44 7 +21 
IX7 .\40 +4X 

11 0 1''2 - 11 
117 .1(,4- +O 'I 
170 4 :\1 +:\ 5 
! 0 4 .\4 1 +(>2 



Tabela V - Resultados de Simulações para o circuito SAG fechado utilizando minério 
médio, com abertura da peneira em lümm, blendado na proporção de 1/1 de minério 
macio e duro. 

CoHll. da Alimentação (APA) 2 V., BLD IMitO 

OPÇÃO Cap. Pot Carga Ganho 
t/h Kw C ire. % 

% 
Padrio 115 539 -

Ab. Diaf. 20mm 
C bolas O% 85 102 1.6 -26 
C bolas5% 105 171 1.6 -09 

C bolas I O'Yo no 462 1.6 ill 
C bolas 15% 157 558 1.6 +17 

Ab. Diaf. 25mm 
C. bolas O% 90 296 2.4 -22 
C bolas 5% 115 179 24 00 
C bolas 10% 140 461 2.4 +22 
C bolas 15% 170 560 24 +48 

Ah. Diaf. 30mm 
C bolas O% 92 294 1 I -20 
C bolas 5% 119 181 1.1 +04 
c bolas 10% 145 464 1.1 +26 
C bolas 15% 175 560 1.1 +52 

APA - Abertura na posição aberto do bntador pnmano. 
BLD - Blcndagem de minerio Macio (M) c Duro (D). 

(APA) 4", BLD IM/10 

Cape Pot. Carga Ganho 
. t/h K" Circ. % 

% 
126 516 - -

97 2R9 .u -23 
121 167 n -02 
151 450 n +20 
IR2 541 .u +44 

105 291 4.5 -17 
112 166 4.5 +05 
162 449 4.5 +29 
195 541 4.5 +55 

108 292 5.7 -14 
n5 165 5.7 +07 
165 447 5.7 +31 
200 541 5.7 +59 

-Carga de bolas A tabela lll, a seguir, mostra a variação da capacidade da moagem 

SAG em função da carga de bolas para abertura do diafragma de 12 mm. 

Tabela 11 - Capacidade da moagem em função da carga de bolas para abertura do 
diafragma de 12mm 

Ca•·~a de bolas % C a >acidade Alim. Fina (t/h) b.s Capacidade Alim. Grossa (t/h) b.s 
o 61 72 
5 7R 91 
lO 95 111 
15 115 ns 
20 nx 161 

Estes dados foram obtidos por simulação e evidenciam a relação direta da capacidade 

com a carga de bolas no moinho. Convém lembrar que estes resultados absolutos são 

validos apenas para o tipo de minério testado (médio - blendagem na proporção de 1 

macio e I duro) Pode ser observado que a capacidade da moagem aumenta quando se 

processa minérios com maior tamanho de alimentação. Isto era esperado, visto o efeito 
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de contribuição das rochas maiores dentro do moinho, como meio moedor. O aumento 

médio de capacidade é de cerca de 17"/o quando comparado o tamanho de alimentação 

correspondente da abertura do britador primário (APA de 2Y.a" para 4"). Segundo os 

resultados apresentados, é recomendável manter-se a carga de bolas na faixa de 10 a 

I 5%, que apresenta capacidade superior às taxas operacionais conseguidas (limitada na 

ocasião da auditoria pela baixa potência instalada do motor). Contudo, é atrativo manter

se a carga de bolas em uma faixa mais baixa, S a 10%, diminuindo o consumo de metal e 

evitando quebras do revestimento e placas do diafragma do moinho. Neste momento, 

não é recomendável a operação com esta faixa de enchimento, por implicar em 

diminuiçlio de capacidade. Testes operacionais prolongados deverilo ser feitos para 

comparaçlio de desempenho da moagem, frente a variação da granulometria de 

alimentação. A comparaçlio dos resultados das simulações relativos as duas ultimas 

campanhas de amostragem e calibração dos modelos, indicam maiores taxas de quebra 

para maior tamanho de alimentaçilo. O gráfico da figura 2 mostra a variação da 

capacidade com a carga de bolas, para várias aberturas de diafragma. 

SIMULACAO MOA CEM SAC 
Orc:allo Aberto - APA 2 l fl" SAC llal7 

~---------------------------------~ 
lCO 

'i 
... 250 

~ '( 

i : ~: --- -~------· -~ ~- .-- -;-.-: - • - • - -a• - • 

ji 100 o · · · -c~ ·-- · .0 
çt ~ ---~ 50 o-·- -

12 15 :20 25 

.4htf111ro do Diafragma (mm) 

.-<J• Co"i"tliol. tt~ 

r..,... &~..o D1M 

- ~ : ,.~ ... ·'"" 
- - t.,tJ7(1BOJ..ttiJ"tG 

----&.&..;ION 

Figura 2 - Capacidade da moagem SAG em função da carga de bolas - Circuito aberto. 
Segunda campanha de amostragem - Alimentação média (APA Britador primârio 2W' e 
grelha 4") c blendagem I macio/1 duro 

-Abertura do diafragma: Os resultados simulados evidenciam que a cnpacidadc da 

moagem é aumentada com o aumento da abertura do diafragma utilizado, tanto para 

circuito aberto, quanto para fechado. Este efeito é conseguido, principalmente, pelo 
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aumento da área li vre. quando a abertura é aumentada. Evidentemente, a taxa de quebra 

das rochas (de tamanho acima da abertura do diatl·agma) pode ser alterada com a 

va riação da abertura considerada na simulação, o que pode implicar na alteração dos 

valores absolutos de capacidade e mesmo de granulometria dos produtos. No entanto, o 

efeito positivo de melhoria da eticiência de descarga é esperado, e os resultados podem, 

sem dúvida, ser considerados para retl et ir o comportamento da moagem em função desta 

variáveL 

Os result ados simulados foram obtidos com os modelos calibrados com I Omm de 

abertura do diati-agma na primei ra campanha de amostragem e 12mm, nas restan tes. A 

tabela III apresenta os dados de área li vre para as vária~ aberturas de diafragma 

Tabela III - área livre para as vári as aberturas de diati·agma 

Abert. Diaf.. (mm) Área lhn (rmZ) Área total (rmZ) 
lO 724'i* l)(l .. l_li 

t2 Xú7ú* %41 t 
15 10~(,2* IJ(l-l.') 

2'i l :l05:l* %41t 
.10 115 1 .~· · %4.1 I 

• obtidos por med1ção d1reta nas placas** Extrapolado 

7.5 
'J ,O 

l U 
1.'-'i 
14.11 

Enchimento O enchimento do moinho SAG em regin1e estacionário é ditado por 'ários 

tàtores como: carga de bolas, taxa de alimentação. granulometría da alimentação, % 

sólidos, dureza do minério etc. Para um dado conjunto de condições operacionais lixas, 

o enchimento máximo será alcançado com uma taxa determinada para cada tipo 

específico de minério. Neste ponto determinado alcança-se a capacidade máxima da 

moagem A partir dai , se a alimentação é aumentada, o enchimento aumentará 

continuamente, até um ponto a partir d<> qual não haverá mobilidade da carga. cessando 

o efeito de cominuição. Nos testes de auditoria obtidos na primeira campanha de 

amostragem. não foi observado aumento significativo do enchimento com a mudança da 

taxa de alimentação, c, tão pouco, em relação a variação da % de sólidos, veriticou-se 

apenas variação da potência consumida . Os dados de enchimento obtidos nesta 

campanha, mostram que não se chegou ao nível de capacidade máxima da moagem 

devido a limitações de potencia instalada. Nos testes posteriores de auditoria e no' as 

calibrações dos modelos, quando já havia sido substituído o motor, foram observadas 
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várias situações em que o enchimento máximo do moinho foi alcançado. Esta situação 

era detectada pelo rápido decréscimo da potência consumida, sendo necessário 

interromper a produção e realimentar o moinho com taxa um pouco inferior. A figura 3, 

a seguir, apresenta a variação do enchimento em função da carga de bolas, obtido 

através das simulações. 

50 

~ .45 

~ 
~ 40 

l 
~ 35 

...:.l 

~ 30 

~?5 

SIMl'LAC'AO MOAGEM SAG 
\'a.Un~o do F.n:~o X c·••'P de Bobs 

20 '-------~~-------+--------~------~ 
10 15 

(·m"Ra de Bolas(%) 

- c....,., &L-lO% 

Figura 3 - Gráfico da variação do enchimento médio do moinho com a carga de bolas, 
para a situação de capacidade máxima. 

O gráfico da figura 4 apresenta as distribuições granulométricas do minério acumulado 

dentro do moinho em duas situações distintas:. 1°) APA do Britador de mandíbulas de 

2'/,'' e 2°) APA do Britador de mandíbulas de 4" . 

GRANULOMETRJA CARGA DO MOINHO 
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" t:s 
80 

-"';::$ s:: t:s 60 t:s_ 

"' ::s 
"" t: 40 t:s 
~ ::s 
~ 1.> 

20 c """ 

-··~--- ·---·--n 

o 
100 1000 

Malha (mm) 

- o - ;W ·i2 t '2" - -..tr.Jr 

Figura 4 - Distribuição Granulométrica da carga do moinho 
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Pode-se, concluir, apartir destes testes operacionais, dentre outros, que o tamanho de 

acumulação dentro do moinho é função apenas do tipo de minério processado, e 

independente do tamanho de alimenta·~ão e situa-se na faixa aproximada de 12 a 50mm; 

A capacidade da moagem é cerca de 15 a 20% maior para alimentação grosseira (AP A 

4"). comparado com alimentação mais fina (APA 2'1,") Isto é devido ao aumento do 

efeito de moagem pelas rochas maiores dentro do moinho. 

Circuito fechado A maior capacidade do circuito de moagem SAG poderá ser 

alcançada com a utilização de circuito fechado com peneira e britagem da carga 

circulante. Esta condição é favorável pelas seguintes razões. 

Obtenção de maior eficiência de classificação através maiores aberturas de 

diafl-agma, devido ao aumento da área livre em aberturas na faixa de 20 a 30 mm; 

Alta eficiência de classificação pela peneira vibratória, cerca de 90 a 95%; 

Possibilidade de tiagmentação do minério, na faixa entre a malha do 

peneiramento e a abertura do diafragma (-30 + 10 mm, por exemplo). através de 

britagem em britador cónico; 

Muitas veLes, ocorrem acumulações de minério na moagem SAG em uma faixa crítica, 

comprometendo assim, a sua eficiência. Este material situa-se em geral, na fàixa de I O à 

30 mm e causain diminuição da capacidade de moagem. Este fator é crítico, 

especialmente em alguns tipos de minério mais duro . Operacionalmente, a situação é 

agravada pela variação do tipo de minério durante a operação, devendo o operador 

ajustar a taxa de alimentação dentro dos limites operacionais, para não causar altos 

en.:himentos nn moinho. O circuito assim concebido, permite absorver melhor estas 

variações de dureza do minério, uma vez que a carga circulante é britada, diminuinrlo 

assim, a acumulação do minério na faixa critica. Logo, espera-se que a taxa de carga 

circulante a ser britada seja variável. A carga circulante, de acordo com os resultados de 

distribuição granulométricas simulados é muito pequena, o que implica em aumentos 

significativos de capacidade A concepção básica da Moagem SAG é apresentada no 

tluxograma da tigura 5, a seguir: 
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Alimenlacoa SAG 
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FLUXOGRAMA BASICO DA MOAGEM SAG 
EM CIRCUITO FECHADO 

Figura 5 - Fluxograma de processo da Moagem SAG em circuito fechado com peneira 
vibratória e britador cónico. 

Os resultados de capacidade da moagem SAG em circuito fechado e apresentado na 

tabela 5, apresentada anteriormente. A figura 6, a seguir, apresenta a variação da 

distribuição granulométrica do produto da moagem em circuito aberto com diafragma de 

12mm de abertura e o produto do circuito fechado com peneira com abertura de 12mm 

(under size da peneira). Pode ser observado que para circuito fechado , o "Top Size" e o 

mesmo, mas a distribuição do produto esperado é um pouco mais grosseira. 

<I> 
;::-§ 
~ ~ "": .._ 
"' ;:s 

ci:: § 
~ '-' ~ 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

SIMULACAO MOAGEM SAG- Desc. Moinho 
Comparacao circ. aberto X circ. fechado 

.,;x•x• x,.x-""";/"::tl." i1' : 
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xx . • . ,...:-" 
ri ,..-t,...,....-< r' 
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Figura 6 - Comparação da distribuição granulométrica do produto da moagem em 
circuito aberto e em circuito fechado, para a mesma abertura do diafragma e peneira . 
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Ciclonugcm: Os resultados dos testes da ~idonagem mostram que a eficiência de 

classificação era bastante variávd, e extremamente baixa em alguns testes. Paralelamente 

foram feitas simulações com as mesmas condições experimentais de alimentação, 

procurando-se otimizar apenas as variáveis operacionais do ciclone. Os resultados 

mostram que pode-se obter melhores eficiências de classificação, o que será positivo 

para a operação de cominuição, posterior, em moinho de bolas . Os resultados medidos e 

simulados, relativos à partição da classificação por hidrociclones são resumidos na tabela 

IV, a seguir. A filosofia de controle em lgarapé Bahia, prevê a manutenção da densidade 

de polpa da alimentação constante, devido a necessidade de se manter constante a 

densidade de polpa enviada para o processo CIP. Contudo, deve-se procurar manter o 

nivel da caixa da bomba o mais constante possível, e determinar limites mínimos 

operacionais de pressão de alimentação da ciclonagem. 

A partir dos dados da tabela IV, pode ser observa~o significativa melhora do corte e 

eficiência separação nas condições simuladas otimizadas, a partir de mudanças da 

variáveis operacionais, principalmente, o diâmetro do Vortex e área de entrada do 

ciclone. 

Tabela IV- Resultados da ciclonagem- Medido e Simulado 

TESTE MEDIDO SIMULADO OTIMIZADO 

D~O M RF Part. D~O M RF Part. 
mírruns ("/,,) ll ndcr% mícrons (%) Unt.lcr 'Yu 

SAG t H_q l. l<7 r,_L l ] _"', _i)4 116.7 U.l 2'! . ~ 56.5 

SAG 2 .162 _1) .1.:'7 -~2 . 6 ~I 'J.l IIII X 2 . ~ 4 2'1 .1 51.0 

SAG l 11·~ l 0 .74 ú5 .6 7(, _ 70 H5.iJ 211 .17.0 '~ - ~ 
SAG ~ 2~5 o I.<JZ no (,2 00 llx.6 2.1-' 27.6 57.'! 

SAG6 2111 .4 I I<J nx 5 1 <)0 II X.7 21.l .l2 .5 54 .x 

SAG 7 (13~ _ 0 O.XI 20.1 14 .50 IH5 2.12 .14 .<J 56.0 

DIMENSÕES DO HIDRO('JCLONE 

Dç(Clll) 50 x 50.8 

D 0(cm) 15.2 13.3 

Du(cm) li~ 9.0 

I (cm ) lO O 8.4 

H (cm ) 1r.x. o 168.0 
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