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RESUMO 
 
A moagem na planta de beneficiamento da Votorantim Metais, Unidade Vazante, é 
feita por um moinho de bolas Zanini Humboldt com área útil da câmara de 5,84 x 
4,24m. O projeto original deste moinho previa uma alimentação de 90t/h com 
F80=10mm. Após estudos e otimizações no processo de britagem reduziu-se o F80 
para 5mm, possibilitando a elevação da taxa da moagem para 118t/h. Nos anos 
seguintes foram realizados outros dois trabalhos de otimização da moagem, o 
primeiro possibilitou a redução da granulometria retida acumulada em 100# de 17 
para 12%, com a troca do revestimento metálico por um revestimento híbrido. O 
segundo trabalho consistiu na substituição da bateria de ciclones convencionais por 
ciclones do tipo GMax, permitindo a elevação da taxa para 125t/h. Com o 
estreitamento das lentes de minério da mina de Vazante o teor de zinco do ROM 
lavrável teve uma redução significativa, sendo necessária a elevação da taxa de 
alimentação na planta de beneficiamento para que o zinco contido alimentado fosse 
mantido e os impactos na produção minimizados. Diante deste novo cenário, foi 
realizado um estudo com o objetivo de aumentar a eficiência do sistema 
classificador da moagem, permitindo desta forma uma elevação na taxa de 
alimentação nova. Este estudo mostrou que a substituição dos ciclones GMax por 
peneiras de alta frequência do tipo stack sizer, possibilitariam uma queda na carga 
circulante de 550% para 200%. 
 
PALAVRAS-CHAVE: moinho; peneiras de alta frequência; ciclones; taxa de 
alimentação. 
 
ABSTRACT 
 
The existing mill in the beneficiation plant of Votorantim Metais, Vazante unit, is a ball 
mill Zanini Humboldt with useful area in the internal chamber of 5,84 x 4,24m. The 
original Project for this mill had a feed of 90t/h with a F80=10mm. After some studies 
and process optimizations in the crushing process, the F80 was reduced to 5 mm, 
making possible the increase in the mill feed rate to 118t/h. In the following years 
other two optimization studies were made, the first one made possible the reduction 
of the particle size retained in 100# from 17 to 12% with the replacement of the steel 
lining with a hybrid lining. The second study was the replacement of conventional 
cyclones with GMax cyclones, allowing the increase in the feed rate to 125 t/h. With 
the restriction of the mineral lens in the Vazante mine the zinc grade in the ROM that 
can be mined had a significant reduction. So an increase in the feed rate to plant was 
required in order to keep feeding the plant with the same amount of contained zinc 
and minimize the impacts in production. With this new scenario, it was realized a 
study with the objective of increase of the classification efficiency in the grinding 
circuit in, allowing an increase in the new feed to the grinding circuit. This study 
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showed that the replacement of the GMax cyclones by high frequency screens, stack 
sizer, could bring down the circulating load to 550% for 200%. 
 
KEYWORDS: mill; high frequency screens; cyclones; feed rate. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A cidade de Vazante, localizada no noroeste mineiro, possui a maior reserva 
brasileira de zinco contanto com cerca de 2 milhões de toneladas a um teor 
geológico estimado de 22% de zinco (maior mina de zinco em operação no Brasil). 
Atualmente, a Votorantim Metais possui uma Unidade de concentração de zinco no 
município de Vazante com uma capacidade instalada de 170.000t/ano de zinco 
silicatado (MARTINS, 2010). 

Os trabalhos realizados por Amaral (1968), Monteiro (1997; 2002) e Monteiro et al., 
(1999, 2006; 2007) na Mina de Vazante indicaram a presença de múltiplas fases 
minerais portadores de zinco, incluindo, além de willemita (mineral-minério), 
hemimorfita, smithsonita, esfalerita, clorita (contendo até 13% de Zn), hematita 
(contendo até 6% de Zn), franklinita, zincita, gahnita e dolomita. Associados ao zinco 
foram identificados chumbo, cádmio, prata, cobalto, antimônio, cobre, níquel, 
arsênio, mercúrio, vanádio, urânio e elementos terras-raras leves. 

Com o passar dos anos, a mina de Vazante vem crescendo vertical e lateralmente. 
Este crescimento está interceptando lentes de minério cada vez mais estreitas, 
fazendo com que o teor de ROM lavrado diminua, conforme pode-se ver nas figuras 
1 e 2, que representam os teores no crescimento vertical e lateral da mina, 
respectivamente.  
 

 
Figura 1. Redução do teor do ROM com o crescimento vertical da mina de Vazante. 
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Figura 2. Redução do teor de ROM com o crescimento lateral da mina de Vazante. 

 
Diante deste fato, viu-se a necessidade de elevar a taxa de alimentação da planta de 
concentração, para se manter a mesma produção de zinco contido com teores de 
alimentação mais baixos.  
 
O moinho existente na planta de beneficiamento da Votorantim Metais, Unidade 
Vazante, é um moinho tipo Zanini Humboldt com dimensões externas de 6,0 x 4,4m 
(comprimento x diâmetro) e área útil da câmara de 5,84 x 4,24m. O projeto original 
deste moinho previa uma alimentação de 90t/h com F80=10mm. Após alguns 
estudos e otimizações no processo de britagem reduziu-se o F80 para 5mm, 
possibilitando a elevação da taxa da moagem para 118t/h. 
 
Dois estudos anteriores visando elevação da taxa da moagem já haviam sido 
realizados. O primeiro realizou a troca do revestimento metálico por um revestimento 
híbrido, proporcionando elevar a taxa de 118 para 119t/h, com redução da 
granulometria de 17 para 12% retido na malha 100#. O segundo fez a substituição 
da bateria de ciclones convencionais, que fechavam circuito com o moinho, por 
ciclones do tipo GMax, elevando assim a taxa de 119 para 125t/h, mantendo a 
mesma qualidade do produto gerado, devido à redução da carga circulante da 
moagem de 600% para 550%. 
 
Bond (1961) propôs caracterizar a resistência à moagem de minérios através do 
assim denominado Índice de WI ou "Work Index" (WI), tanto para moinhos de barras 
como de bolas. O índice representa o consumo energético para moer minério com 
tamanho infinito, até que apresente P80 igual a 0,100 mm. Embora característico do 
material, o valor do WI é função da relação de redução requerida, ou seja, varia de 
acordo com a malha de controle selecionada. 
 
Segundo Rowland (1983) há também a possibilidade de calcular o WI a partir dos 
dados de energia consumida e granulometria de circuitos industriais, neste caso é 
chamado de “Work Index Operacional” (WIO) e sua comparação com o WI obtido a 
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partir de ensaios de laboratório, é uma medida da eficiência operacional dos 
circuitos industriais. 
 
A busca pela eficiência de um circuito de moagem tem diversos objetivos, segundo 
Pryor (1965): redução da percentagem dos minerais de interesse nos rejeitos dos 
processos de concentração; redução da participação dos minerais de ganga nos 
concentrados; redução nos desgastes dos corpos moedores e materiais de 
revestimento; diminuição do consumo de energia, aumento da quantidade de 
mineral liberado e redução dos custos operacionais. 
 
Taggart (1945) define a eficiência de um circuito de moagem como a razão entre a 
energia consumida nesta operação pela vazão mássica de material moído em 
determinada granulometria. 
 
Albuquerque et al (2008), Valine, Wheeler e Albuquerque (2009) e Aquino e Torres 
(2007) afirma que em circuitos de moagem em estágio único, a capacidade do 
circuito tende a ser maior com a utilização de peneiras (a recirculação de material 
para o moinho é menor), além de ser observada a redução da geração de ultrafinos. 
 
Weller, Stewart e Sterns (1992) afirmam que as “caudas das curvas granulométricas” 
para os produtos de peneiras são menores, ou seja, os produtos das peneiras se 
concentram em uma faixa granulométrica mais estreita que os produtos dos 
ciclones.  
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Iniciou-se o trabalho com uma simulação de qual seria a taxa de alimentação 
necessária para manter-se a mesma produção anual de zinco contido na Unidade de 
Vazante, diante da queda de teor de zinco no ROM. Estas simulações apontaram 
uma taxa de 140t/h, o que exigiria a redução da carga circulante da moagem de 
550% para 200% uma vez que a eficiência operacional da moagem pelo modelo de 
Rowland estava em 99,5%. 
 
Não foi encontrado nenhum ciclone que permitisse tal redução de carga circulante, 
mantendo as especificações de produto necessárias para a etapa seguinte de 
flotação, mas identificou-se a utilização de peneiras de alta frequência em algumas 
plantas no Peru com estas características. 
 
Diante deste fato foram realizados testes em escala piloto com o ROM de Vazante 
em peneiras de alta frequência para avaliar a performance das peneiras e a 
qualidade dos produtos gerados. O resultado utilizado como base para o 
desenvolvimento do projeto industrial pode ser visto na figura 3. 
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Figura 3. Resultado do teste em escala piloto com peneiras. 

 
Após a definição em testes piloto da quantidade de peneiras necessárias para o 
circuito, foi feita a instalação e o start-up das peneiras.  
 
Devido a elevada taxa da moagem e para otimizar o espaço disponível, o modelo de 
peneiras de alta frequência utilizada foi do tipo stack sizer, que é composta por 5 
decks empilhados em uma única estrutura, mas todos com alimentações 
independentes. 
 
As variáveis operacionais que sofreram maior alteração foram as adições de água 
no circuito de moagem. Aumentou-se 55% a vazão de água na saída do moinho 
para adequar o percentual de sólido para a alimentação das peneiras. O percentual 
de sólidos ideal é de 45 a 50%, bem inferior aos 70% utilizados para alimentar os 
ciclones. Reduziu-se 42% da água de entrada do moinho e mudou-se o ponto de 
adição para antes da tubulação de oversize das peneiras, uma vez que o material 
gerado possui alto percentual de sólidos e consequente dificuldade de escoamento.  
 
Devido ao baixo percentual de sólidos na alimentação das peneiras, quando 
comparado aos ciclones, é importante atenção especial no projeto de instalação das 
peneiras, pois qualquer água de flush adicional poderá comprometer a performance 
do moinho. 
 
Não foram feitas alterações no cordão de corpos moedores, velocidade crítica ou 
revestimento do moinho. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A instalação correta das telas das peneiras de alta frequência é muito importante, 
pois isso influenciara na eficiência e na durabilidade das telas. As telas são 
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fabricadas com poliuretano, sendo importante avaliar se a polpa que entrará em 
contato com elas não possui nenhuma substância que irá reagir com o este 
poliuretano, provocando danos as telas que podem prejudicar o produto das 
peneiras. 
 
Na figura 4 são apresentados os cálculos da eficiência e carga circulante da peneira 
de alta frequência em operação industrial na planta de Vazante, mostrando uma 
carga circulante de 190% com eficiência de peneiramento de 89%. As curvas 
granulométricas das peneiras são apresentadas na figura 5. 

Aberturas Malha %Ac (+) %Ac (-) %Ac (+) %Ac (+) %Ac (-) %Ac (+) %Ac (+) %Ac (-)

0,21 65 38,52 61,48 38,52 74,13 25,87 74,13 1,17 98,83

0,149 100 47,61 52,39 47,61 86,37 13,63 86,37 4,09 95,91

0,105 150 55,54 44,46 55,54 90,87 9,13 90,87 12,51 87,49

0,074 200 59,01 40,99 59,01 91,66 8,34 91,66 17,59 82,41

0,053 270 61,57 38,43 61,57 92,04 7,96 92,04 20,84 79,16

0,044 325 63,81 36,19 63,81 92,23 7,77 92,23 23,65 76,35

0,037 400 85,28 14,72 85,28 95,12 4,88 95,12 65,95 34,05

%Under (65#) 48,81 %Over (65#) 51,19

Ef Under (65#) 78,46 Ef Over (65#) 83,75

% Sólidos 45,75 71,23

89,22

27,21

Carga Circulante

190,48%

Cálculo de eficiência das peneiras de alta frequência

OversizeAlimentação Undersize

Eficiência Global

 

Figura 4. Resultado industrial com peneiras de alta frequência. 
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Figura 5. Distribuição granulometria com peneiras de alta frequência. 
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Tal performance propiciou a elevação da taxa de alimentação nova da moagem em 
11% (figura 6). 
 

 
Figura 6. Elevação da taxa de alimentação nova da moagem. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A utilização de peneiras de alta frequência fechando circuito com moinho é uma boa 
opção para os casos em que necessita-se baixar a carga circulante da moagem e 
melhorar a qualidade do produto final. 
 
A carga circulante pode variar de acordo com as características do minério e as 
condições de operação da moagem, para determinar a carga circulante são 
necessários fazer testes em escala piloto com as peneiras.  
 
Para a experiência das peneiras de alta frequência na Unidade de Vazante 
conseguiu-se reduzir a carga circulante da moagem de 550 para 190%, 
possibilitando desta forma a elevação da taxa de alimentação em 11%. 
 
 
5. REFERÊNCIAS  
 
ALBUQUERQUE, L. et al. Application of high frequency screens in closing grinding 
circuits. In: Internacional Mineral Processing Seminar – Gecamin, 2008. Anais: 
Santiago, Gecamin, 2008, P. 257-265. 
 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

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

AMARAL, G. Resultados preliminares do estudo sobre a mineralização e 
composição isotópica do chumbo em galenas de depósitos encaixados no Grupo 
Bambuí. Anais do 22º Congresso Brasileiro de Geologia, 1968. 
 
AQUINO, B.G.A.; TORRES, J.E.V. Reingenieria de los processos metalúrgicos em la 
mina Colquijira. In: Convecíon Minería, 28., 2007. 
 
BOND, F.C. More accurate grinding calculations. AIME Transactions, 1961. 
 
MARTINS, L. Produção de Concentrado do Zinco com a partir de Minério Silicatado 
com Redução no Teor de Carbonato. Tese de Doutorado, CPGEM, UFMG, 2010. 
 
MONTEIRO, L.V.S.; BETTENCOURT, J.S.; JULIANI, C.; OLIVEIRA, T.F. Geology, 
petrography, and mineral chemistry of the Vazante non-sulfide and Ambrósia and 
Fagundes sulfide-rich carbonate-hosted Zn-(Pb) deposits, Minas Gerais, Brazil. Ore 
Geology Reviews, v. 28, p. 201-234, 2006.  
 
MONTEIRO, L.V.S.; BETTENCOURT, J.S.; JULIANI, C.; OLIVEIRA, T.F. Nonsulfide 
and sulfide-rich zinc mineralizations in the Vazante, Ambrósia and Fagundes 
deposits, MG, Brazil: mass balance and stable isotope constraints on the 
hydrothermal alterations. Gondwana Research, v. 11, p. 362-381, 2007. 
 
MONTEIRO, L.V.S., BETTENCOURT, J.S., SPIRO, B., GRAÇA, R., OLIVEIRA, T.F. 
The Vazante zinc mine, Minas Gerais, Brazil: Constraints on willemitic mineralization 
and fluid evolution. Exploration Mining and Geology, v. 8, p. 21–42, 1999.  
 
MONTEIRO, L.V.S. Contribuição à gênese das mineralizações de Zn da Mina de 
Vazante, Vazante, MG. Dissertação de Mestrado, Instituto de Geociências, 
Universidade de São Paulo, 1997.  
 
MONTEIRO, L.V.S. Modelamento metalogenético dos depósitos de zinco de 
Vazante, Fagundes e Ambrósia, associados ao Grupo Vazante, Minas Gerais. Tese 
de Doutorado, Instituto de Geologia, UNICAMP, 2002. 
 
PRYOR, E.J. Mineral Processing. 3th ed. New York: Elservier, 1965. 
 
ROWLAND JR, C.A. The Tools of Power Power: the Bond Work Index, a toll to 
measure grinding efficiency. In: Selection Circuits to Prepare Beneficiation Feeds. 
Allis Chalmers Bulletin, 1983. 
 
TAGGART, A. Handbook of Mineral Dressing. John Wiley and Sons, 1945. 
 
VALINE, S.B.; WHEELER, J.E.; ALBUQUERQUE, L.G. Fine Sizing with the Derrick 
Stack Sizer Screen. In: Mineral Processing Plant Design – SME, 2009. 
 
WELLER, K.R, STEWART, P.S.B, STERNS, U.J. A comparison of DSM screens and 
cyclones in grinding circuits treating complex sulphide ores. In: Comminution – theory 
and practice. Littleton: AIME, 1992, P. 465-480. 
 


