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RESUMO
Por ser a etapa mais ca ra do beneficiamento de minérios, um correto dimensionamento do circuito de moagem SAG
torna-se importantíssimo para que sejam ev itados gastos desnecessários de energ ia. Atualmente, são realizados testes
para determinação da energia cspcci lica de moagem com o objctivo de se obter uma melhor avali ação dos circuitos de
moagem semi-autógena. Para a moagem SAG , destacam-se os testes Drop Wcight., do Julius Kruttschnitt Mineral
Research Center (JKMRC), na Austrá lia, c o SPI. da MinnovEX Tec hnol ogi es , no Canadá. Em uma mesma amostra de
minério é comum a obtenção de diferentes resultados utilizando estes testes. Este trabalho tem com o obj ctivo comparar
esses diferentes testes de moagem para determinação da energia específica de moagem do min ério sultctado de cobre
das reserv as de Scqucirinho c Sossego, do Projeto Sossego, de prop riedade da Co mpanh ia Vale do Rio Doce. no Estado
do Pará, tendo como principais rclcvüncias os aspectos ec onôm icos c tecn ológicos.

PAL AV RA S-CH AVE : moagem SAG: energi a es pec ífica; testes moagem .
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L INTRODUÇÃO
A cominuição tornou-se um campo altamente atrativo para estudos. tanto pela importância de sua função dentro de um
circuito, como, principalmente, pelo fato de ser a etapa mais cara do beneficiamento de minérios.
Para determinação da energia específica de moagem de um minério e para o entendimento do comportamento do
mesmo quando submetido a uma etapa de moagem, torna-se necessária a realização de testes que sejam capazes de
fornecer resultados precisos. economicamente viáveis c que tenham determinada confiabilidade.
A moagem semi-autógena progrediu bastante desde a década de 70, tornando-se com o passar dos anos uma opção
tecnológica mais aplicada, devido a uma maior flexibili zação da operação dos moinhos SAG e também à necessidade
das mineradoras de utilizar moinhos maiores. já que, moinhos de bolas c de barras, por serem menores , requerem um
maior número de linhas para tratar a mesma quantidade de minério. além de consumirem uma maior quantidade de
revestimentos e corpos moedores.
Há mais de 20 anos já foi ressaltado por Turner ( 1982) que a moagem semi-autógena havia alcançado reconhecimento
mundial como meio de redução de custos de investimento c operacionais c, dessa forma , o uso destes moinhos deveria
ser estudado em qualquer novo projeto.
No Brasil, a moagem semi-autógcna começa agora a ser estudada, já que, aqui. ainda não é utilizada para moagem de
minério de ferro. Com a mudança do cenário mineral brasileiro, causado principalmente pelo desenvolvimento de
novos projetos de cobre e outros sulfctos, c a comprovada eficiência da moagem scmi-autógcna para minérios
sulfetados, esta torna-se um campo altamente importante para estudos atuais c tuturos.
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2. METODOLOGIA
As amostras de minério su lfetado de cobre das reservas de Scqueirinho c Sossego da CVRD. no Estado do Pará, foram
submetidas a etapas de amostragem, testes c anál ise de dados.
Na etapa de amostragem , realizada pel a CVRD c const ituída de testemunhos de sondagem , foram obtidas amostras de
6" c de 2", sendo que scçõcs dessas amostras foram se lccionadas para testes de bancada c algumas das amostras de 6"
foram en viadas para testes cm planta pil oto.
Para os testes de bancada estavam disponí ve is I 13 amostras de 2" c 52 amostras de 6". As amostras de 2" fora m
subdivididas cm 97 am ostras representando o depós ito de Sequcirinho c 16 amostras do depós ito de Sossego.
Si milarme nte , as amostras de 6" foram divididas cm33 amostras do depós ito de Scqueirinho e 19 amostras do depósito
de Sossego. No total fo ram 130 amostras do depósi to de Scqucirinho e 35 amostras do depósi to de Sossego,
proporciona is às massas contidas nestas reservas.
Os testes Drop We ighl e SPI foram rca li n dos cm todas as 165 amostras. O Teste de Bond para determ inação do Work
Index (WI) foi realizado cm todas as amostras de ()' c cm algumas de 2". O Índice de Abrasão de Bond foi determinado
em a lgumas amostras de 6" c de 2".
Neste estudo consideram-se apenas os res ultados de testes das amostras de 6", visto que, nessas, um maior número de
testes fo i realizado, incluindo o teste de Bond para moagem de bolas cm todas elas, possibili tando ass im uma me lhor
comparação entre os mesmos.
Para as amostras de 6", executou-se então o Dmp Weighl Tesl, desenvolvido pelo centro de pesquisas australiano Julius
Krul/schnill Mineral Research Cenler (.JKMR C}, para dctemlinação dos parâ metros A c b presentes na relação de
redução necessária para definir a distribuição de quebra por impacto:

lw = A(l-e -hf:)

(I)

onde E é a energi a (kWh/t) para quebrar a partícula e 110 é o percentual passante cm um décimo do tamanho da partícula
original. Esses testes foram feitos com a energia aplicada na partícula va riando entre 0,25 kWh/t e 2,5 kWh/t.
Realizaram-se também em todas as amostras de 6" os testes de abrasão do JKMRC necessários para definir o parâmetro
ta (definido como um déci mo do parâmetro 1111 ) . O parâmetro la define a quebra proveniente da moagem por abrasão.
A seleçào dos testes Drop Weighl c SPI deveu-se ao fato de serem os mais adotados no caso de moagem SAG. Outros
procedimentos, como o duplo pêndulo, também desenvolvido no JKMRC, não foram cogitados.
De acordo com Grandy (2002), os dados co lctados oferecem ao engenhei ro a fl ex ibilidade da utilização de três métodos
di stintos para o cálculo dos requerimentos de cominuiçào, incluindo britagcm primária, moagem SAG e de bolas c
rcbritagcm de pchhles.
O primeiro método é através do uso do simul ador JK Sim Mct, utilizando-se os paràmetros A, h e la, gerados nos testes
Drap Weighl, para simulação do circuito c para determinação da di stribuição granulométrica do produto do britador
primário. ou seja, a limentação do moinho SACi.
O teste SPI (SAC Power Index), desenvolvido pda MinnovEX Tcchnolog ies, aplicado à moagem SAG, é o segundo
destes métodos e é utili zado, juntamente com o teste de Bond , para o cá lcul o da energia espec ífica de cominui ção. Para
taL utiliza-se o so ftware chamado C EET ( Comminulion Economic Eva!ualion Too/) que avalia a variab ilidade de
produção de um depósito para determinada potência instalada no circuito de moage m, através dos resultados SPI e Wi
de Bond. O SPI é um índice complementar ao Wi de Bond c os dois índices devem ser utili zados cm conjunto quando
se tratar de circuito SAG/bolas. É apli cado a faixas gra nulométricas imediatamente mais grossas que aquelas onde o
ensa io de Bond é aplicado.
Neste estudo foi fe ita a comparação entre os resultados dos testes Drop Weight c dos testes SP I. O objetivo foi
encontrar semelhanças c dilc rcnças entre os testes, para que um a melh or detcnn inação da energi a unitária de
cominuição, no moinho SA G, possa ser !Cita.
Na Figura I tem- se a metodologia utili zada pelo JK Tcc h (linha austra liana) para determinação da energi a unitári a de
moagem c posterior dimensionamento dos moinhos.
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Figura l - Método para determinação da energia específica unitária c posterior dimensionamento de moinhos através da
linha australiana.

A Figura 2 mostra a metodologia utilizada pela MinnovEX Tcchnologics (linha canadense) para determinação da
energia unitária e para o posterior dimensionamento dos moinhos.

Testes SPI
] ==:>

[ Amostragem

Testes de Bond

==> ( kWh /t (2)

l

===:> [ Ct:t:T

) ===:> [ Dimensionamento ]

Figura 2 - Método para detenninaçào da energia específica unitária c posterior dimensionamento de moinhos através da
linha canadense.

Analisando os resultados obtidos nos dois testes. percebe-se que a energia unitária cm kWh/t determinada pelo método
do JKTech difere do valor encontrado através do método da MinnovEX.
Entendendo-se as diferenças e se melhanças entre os testes. é possível chegar a um valor de energia específica que
garanta um dimensionamento confiável dos moinhos. independentemente do método escolhido. (Figura 3)
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Figura 3 - Proposta deste estudo para avaliação da energia unitária para posterior dimension amento dos moinhos.
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3. RES ULTADOS E DISCU SSÃO
A Tabela I aprese nt a algun s dos result ados dos testes Drop We ight, SPI e de Bond para as 52 amostras de 6" que foram
utili zadas na rea lização dcstc estudo.
Tabela I · Resumo dos e nsaios de caracterização das amostras de 6" (fonte: CVRD, 2.000).
Identificação da amostra
Area
Furo
inte rvalo

Scque irinho
Scque irinho
Sequeiri nho
Scquei rinho
Sequciri nho
Scquci rin ho
Scque iri nho
Sequeiri nho
Scq ueiri nh o
Sossego
Sossego
Sossego
Sossego
Scquciri nho
S<:g_Uei ri nho
Sequeirinho
Scq_uc iri nho
Seq uciri nho
Scquc iri nho
Scguciri nho
Sequci rinho
Scquci rinho

SFM 01
SFM 01
SFM 02
SFM 02
SFM 03
SFM 03
SFM 04
SF M 04
SFM 04
SFM 05
SFM 05
SF M 05
SFM 05
SFM 06
SFM 06
SFM 07
SFM 07
SFM 07
SFM 09
SFM 09
SF M 10
SFM 10

2 1.20 a 2 1.50
IOR.70 a 109,00
45.70 a 46,00
109.43 a 109.73
14.30 a 14.60
6 1.50 a 61.RO
38,00 a 3X.30
54,65 a 54,95
10 1,30 a 101,60
42.40 a 42,70
86.70 a 87.00
I 15.80 a I 16. 1O
144.50 a 144.80
22,85 a 23. 15
122 ,70 a 123,00
8.40 a 8,70
86.2 0 a 86.50
129.35 a 129.65
I 00.20 a I 00,50
145,60 a 145,90
46.00 a 46, 30
75.55 a 75.85

SP I
BW i
DWT
minutos kW h/t
Iparâmetros
TXO=Jmm kWh/t A
b

A*b

ta

11 8
124
X9
123
51
82
132
120
123
59
76
32
84
196
129
11 5
120
50
93
110
32
11 3

28,4
3 1,2
42,7
32,0
53 ,9
49, 1
35 ,0
33 ,9
30,2
49,7
48,2
66,8
56.8
30,0
27, 1
36,4
30,7
56,7
38, 1
33,7
69,4
32,8

0,369
0,2H9
0,464
0,396
0,553
0,63 8
0,324
0,23 1
0,289
0,903
1,005
0. 75 3
0,497
0,282
0,254
0,237
0,3 14
0. 559
0,392
0,265
0,704
0.300

X,92
9. 17
7,64
9, IJ
5.62
7.3 0
9,49
9.0 1
9, 13
6,09
7.00
4,3 5
7,40
11 .80
9,3 4
8,80
9,0 1
5.58
7.83
R,5 7
4,32
8,7 1

13.60 63,3
16,00 56,6
12,70 57. 5
12,69 54.9
60,8
X.43
l i ,87 57,6
16.94 53,5
16.06 58,8
13 ,69 52,7
12,37 53,2
14.()4 55 , 1
10,66 57,9
IJ,R I 50,4
15 ,34 52 ,5
2 1. 13 66,1
10,33 47.4
17,56 48,9
10,36 54,6
13,44 57,4
15,83 63,6
6,84
58,6
19,9 1 57 ,2

0,449
0.552
0,743
0.582
0,8X7
0,85 2
0,654
0,577
0.5 73
0,934
0,874
I, 153
I , 127
0,57 1
0,4 10
0,768
0,628
1,039
0,664
0,530
I, 185
0,573

kWh/t
JK Sim Met
si mul ation
9,33
8,85
7,96
8.9 1
7.27
7,62
8,48
8,46
9,00
7,77
7,93
6,80
7.13
9,0 1
9,32
8,29
9,00
7,14
8,26
8,52
6,68
8,70

Na Figura 4 são apresentados gra lica mcntc os valores obtidos nos testes SPI c DWT (Drop Wcight Test) para as
amostras das cavas de Scqu ci rin ho c Sossego.
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Valores de energia medidos através dos testes SPI x DWT para as amostras de Sequeirlnho e
Sossego
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Figura 4 - Valores de energia obtidos através dos testes SP I c DWT para as amostras das cavas de Scqueirinh o e
Sossego.
Analisando os va lores médios encontrados (SPI ~ Min 4.99 - Max 10.03 kWh/t. DWT ~ Min 6.80- Max 9,20 kWh/t)
pode-se perceber que o interva lo o btido para os va lo res dos testes DWT está dentro do intervalo obt ido através dos
testes SPI (Figura 5), mostrando assim uma menor variabi lidade dos dados. Apesar do intervalo dos testes DWT ser
menor. seu valor médio é maior (SPI ~ 7.51 ± 2,52 kWh/t, DWT ~ X,OO ± 1,20 kWh/t), sendo ass im mais conservador.
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Figu ra 5 - Representação gráfica dos va lores médios de energia obtidos nos testes SPI c DWT.
As curvas, de uma maneira gera l. apresentam o mesmo perfi l, se ndo a curva rela ti va ao teste DWT mais suave. com
menores amplitudes. Qua litati vamen te ambos os testes convergem. não havendo discrepância entre eles.
Em média, os valores obtidos através dos testes SPI foram aproximadamente 6.1 'X, menores do que os valores obtidos
através dos testes DWT. Parte dessa diferença está no fi1to da potência prevista pelo teste SPI ser a potencia disponível
na carcaça do moinho c a potênc ia estimada pelo teste DWT ser a potênc ia líq uida no pi nhão do motor. A perda de
energia entre o que é ap licado no e ixo pinhão c o que é rea lme nte disponibi li zado na ca rcaça é da ordem de 4%.
Procurou-se então ava liar se o comportamento de cada cava estaria de acordo com o tota l das amostras ou se exist ia
alguma anomalia cm algum dos depósi tos.
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Para a cava de Sossego (Figum 6), os valores médios de energia o btidos nos testes SPI e DWT fo ram : SPI
kWh/t e DWT = 7,33 ± 1.29 kWh/t.

=

6,1 3 ± 2,47

Valores de energia medidos através dos testes SPt e DWT para as amostras de Sequeirinho

Amostra

_..,_ SPI -

JKSimMet

Fi gura 6 - Valores de energia obt idos através dos testes SP I c DWT para as amostras da cava de Sossego.
Para a cava de Sequ eirinho (Figura 7), os valores médios de energia obtidos nos testes SPI e DWT fo ram: SPI = 8,31 ±
2,21 kWh/t e DWT = 8,39 ± 0,98 kWh/t.

Valores de energia medidos através dos testes SPI e DWT para as amostras de Sequeirinho

~
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Fi gu ra 7 - Valores de energia obtidos através dos testes SP I e DWT para as amostras da cava de Sequei rinho.
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Analisando os dados acima, percebe-se que as amostras provenientes da cava de Sequeirinho requerem maior energia
especi fi ca para sua cominuiçào, ressaltando que para a cava de Sossego, fó ram testadas trcs amostras com profundidade
cm tomo de 35 metros. ainda na zona oxi dada. Os va lores ohtidos para essas amostras f(lram bem mai s ba ixos do que os
va lores das zonas su lfetadas, abaixando assim a média dos valores para a cava de Sossego. Percebe-se, também. que o
comportamento dos minérios das cavas é semelhante.
Um importante ponto que deve ser cons iderado na comparação entre os dois testes é o fat o de exi stir uma cnom1e
disparidade entre a quantidade de amostra necessária para a reali zação de um c de outro. Enquanto o DWT necessita de
70 kg de amost ra para a predição da energia necessári a para cominuição, o SPl requer apenas 2 kg. Este fato é
extremamente relevante poi s permite que, com menor qua ntidade de amostra, um maior número de testes possa ser
realizado, sendo possível a realização de um mapeamento da mina quant o à quantidade de energia neces sária para a
eominuiçào de todo o corpo mi ne ral.
Com o ma peamento cm mãos, é possível um planej amcnto de lavra mais preciso, evitando surpresas futuras c
possibilitando um dimensionamento que atenda às necess idades de cominui çào do minério durante toda a vida da mina.

4. CONCLUSÕES
Os valores encontrados nos testes são apenas oriental ivos, já que ambos os testes dependem das condições de moagem
adotadas. Os testes Drop Wcight req uerem que o operador do simu lador .IKSimM et ten ha que assumi r mais condições
(tamanho dos moinhos, velocidade dos moinhos. ca rga de bolas. carga tota l etc.) do que o operador do s imulador CEET.
Ambos os testes são capazes de prever a energia específica para cominuiçào do minéri o est udado. desde que as
cond ições adotadas pelos operadores sejam parec idas com as que serão utilizadas c exigidas do novo c ircuito.
De posse de um est udo de dimensionamento de um circuito de cominuiçào feit o utili zando-se as tecnologias da
MinnovEX e do JKTcch. a empresa mincradora contarú com o que há de ma is <~vançado c preciso neste tipo de
dimensionamento, descartando incertezas quanto à essa fase do projeto.
O teste SPI requer pequena quantidade de amostra, deve ser reali zado para determinação da variabili dade da energia
específica ao longo do depósito minera l. Os va lores encontrados serão indicat ivos dessa variabilidade e ga rantem um
maior conheci mento do depósito, assegurando um melhor plancjam ento de lavra em todas as fases da vida da min a.
Os testes Drop Weight de vem ser rea li zados para determ ina.,:ào da energ ia específica cm pontos d..:tenninados do
depósito, já que requerem de maior quantidade de amostr~. Também devem s..:r reali zados para uma comparação com os
resultados dos testes SPI, de forma a observar a possível ocorrcnci a de alguma anomalia entre os mesmos.
Diante da importànc ia do circu ito de cominu ição cm uma usina de beneliciamcnto. ambos os testes devem ser
realizados. O custo para sua realização é compensado com a economia res ultante do correto dimensionam ento do
ci rcu ito. Essa economia será notada no in vestimento inicial c tam bé m nos custos operacionais da usina.
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