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Resumo 

I - O CIR::UI'IO IE ~ DA CAR1\!BA M:.'TAIS E 
~ 'lEÕRicn> 

Faz-se qma apresentação do circuí to de. noagem da 
Caraíba M3tais, ressaltando suas dimensões C 4 
noinhos - 800t;h) . Discute-se a teoria de Bond, os 
limites de sua aplicação e os ajustes necessários 
para sua utilização no caso do Minério Caraíba. 

Descreve-se sua aplicação para os noi.nhos da 
Caraíba, analisando-se a perfanance dos xres:nrs 
através da CClllJ:l'iração entre o índice de :rtOêiliilidade 
d:>tido em roinho de laboratório (noinho de Bond) e 

1.1ntrodução 
Diante da alta fração de energia envolvida na etapa 
de roagem, quando carparada oorn outras operações na 
área de Tratarrento Mineral, é evidente a :inp:>rtância 
de parâxootros confiáveis de medida de eficiência 
energética. O objetivo desse trabalho é a 
apresentação oo mêtoOO ad:ltaoo para tal na .insta.lação 
da Caraiba M3tais. 

2. O circuito de moagem da 
Caraíba Metais e 
considerações teóricas 

o circuito de roagem da caraiba M3tais é constituldo 
p::>r quatro roinhos de bolas de 16 , 5 1 x 25 1 

, acionados 
p::>r notores síncronos, acoplamento por e:nbreagem. A 
p::>tência oos rotores é de 3000 Kw, totalizanoo 
12 000 Kw. 

A roagem é efetuada em estágio único, em circuito 
fechado, a úmido. cada roinho é alimentacb em média 
p::>r 200 t/h de minério de cobre. 

A classificação é efetuada p::>r hidxociclones cujo 
overflow oonstitui a alimentação da flotação {1). 

A redução de tarnan}x) de partÍculas minerais tem 
sido abordada de diversas maneiras ao longo do 
temp::>. 
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o d:>tioo operacionalmente. M:lstra-se c:aro utilizar . 
este parânetro cx::trO controle da eficiência 
erergética (12.000 kw) do circuito de J~Dagem e c:x:'41D 
direcionador oo balanço das massas deste circuito. 

Apresenta-se dados para carparação entre os nm:nhos 
ao longo de um dete:rm:i.nado período de q,eração e 
traça-se carparações entre as perfOll'llêiilOes dos 
roinhos para uma nesma pilha harogeneizada de 
minério. 

III- <Xlii'IroiE DA M:l.»oGEM a:M A Ul'ILIZAÇjlo 00 WI 
OPER1lCICNAL 

Apresenta-se a fonna de d:>~ão do w.r ope.racialal. 
instantanearrente e oaoo aplica-lo, a partir &si, no 
controle autanãtico do processo de noagem, d:>tencb
se continuamente no painel de oaoando a eficiência 
erergética do processo. 

A Terceira Teoria de O::lninuição, apresentada em 1952 
p::>r Fred C. Bond {2) , tem sido objeto de várias 
reavaliaçÕes., estanOO atualnente limitacb o canpo 
de sua a~licação para minérios de ~ 
caracten.sticas, dentre os quais, o minério de 
cobre da Caraíba M3tais {3) • 

A equação básica da Teoria de Bond é a seguinte: 

W = 10 Wi 1 1 {-----) 

vPãõ ~ 
Olde: 

W - energia a ser aplicada em kilowatt-hora 
p::>r tonelada curta de material a ser 
:reduzido de tamanho 

F80 - diânetro em microrretros da malha na 
qual é passante 80% da alinentação 

P80 - _ diânetro em micraretros da malha na 
qual e passante 80% oo produto 

Wi - t-«:>rlt Index, energia em kilowatt-hora 
por tonelada curta- para reduzir um daOO 
material h<:mJgêneo de tam:mho teoricanente 
infinito até 80% passante em 100 micratl:!tros. 
~ detenninado por testes padronizados p::>r 
Ibnd. 

re acordo' com o desenvolvinento de BaiD, esta 
equação é válida para as seguintes ccndições, 
tratando-se de roinhos de bolas: 



M?agem a úmioo, circuito fedlado, em 110inhos 
de diânetro livre interno de 8 pés, para Fao 
inferior a 4000 ;tm. 

A ~rgia calculada é a ~rgia a ser 
aplicada no eixo pinhão oo 110inho incluindo 
perdas necânicas no sistema, mas não leva em 
cxmsideracão perdas no I!Otor ou em outros 
c:x:.ctp:Xlelltés, oorro enbreagem ou redutores. 

Posteriomente, com os estudos de 
C.A. 10'rr.AND (4), foram introduzidas 
correcões para a Elql.laÇão de BCtiD e tani:lém 
apreSéntação do rrétod.Ó para avaliacão da 
eficiência de roagem. 

o rrétoOO apresentaOO por C.A. KMAND (5), 
consiste na ohtencão dos denominados 
Wi operacicnal e Wi ~racional corrigido, 
cem> será visto a seguir. 

são facilnente cbtidas, oos sistemas de 
moagem industrial, a energia consumida, a 
massa alimentada e as distribuições 
granulorrétricas da alinentação e do 
produto. 

Aplicando-se fatores de correção para as perdas 
oo I!Otor e outros conp:>nentes, obtem-se a energia 
aplicada oo eixo pinhão, dispondo-se então de: 

w, F8o' P8o 

Substituindo esses valores na equação (D 
obtem-se o deoominaoo Wi operacional. 

W=lOWiO 1 1 

..fiao .JF; 
WiO = w ( v'P8õ X VFãó 

10 VFSo - vPãõ 

) ou, 

® 

~ a moagem é efetuada sob condições diferentes 
daquelas citadas oo desenvolvi.m:mto de Bond e 
listadas anteriormente, devem ser aplicaoos fatores 
de correção propostos por R?WLAND (5), que são os 
seguintes, para o circuito da Caraiba Metais: 

- Fator de eficiência, ligado ao diâmetro oo 110inho: 
EFl 

Para 110inl'x>s de diâmetro liwe superior a 8 pés 
existe mn ganh:> na eficiência, crescente até o 
lilnite de 12,5 pés. O fator é daOO por: 

Ef = (-8-) 0,2 f3' 
1 D \V 

Acina de 12,5 pés de diâmetro, o fator é o meSIIO 
que o aplicaoo para esse diâmetro, cujo valor é 
0,914. 

- Fator de correção para ali.m:mtação grosseira: 
EF2 · 

O tamanho ideal de ali.m:mtação para 110inho de bolas 
é 100% passante em 3360 p.m, o qual requer 
aproxilrla&Irente o meSIIO tamanho de rolas na carga. 

Quanto mais grosseira a ali.m:mtação oo 110inho, rraior 
o tamanho de rola necessário para quebrar o rraterial, 
levanOO a uma grande amplitude na distribuição de 
tamanho das rolas, tornando a carga m:mos eficiente. 

Conparando-se dados de plantas com os de lal:x:>ratório, 
verifica-se a influência do tarranho da alimentação, 
da relação de redução, ou de ambos. 
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Esses fatores são ~lacionaà:>s por: 

R:r + (Wi-7) X (~) 
Fb 

Rr 

cnde: Fo 4000 /T3 tamanho ÓtÍIIO de ® v Wi alimentaÇão 

Rr Ielação de redução ® 

Wi = determinado em testes de rroabilidade. 

O Wi operacional obtido, confonte citaOO 
.anteriormente, deve ser dividido por esses oois 
fatores, cbtendo-se então o Wi OPeracional 
rorrigido. A eficiência da roagem será dada então 
através do relacionanento entre o Wi operacional 
corrigido e o r.vi determinado nos testes 
:padronizados de lal:x:>ratório, oelos índices: 

~'ViOc (.;'\ 
Fator de eficiência = Wi \2; 

Wi 
Eficiência de 110agem = WiOc X 100% ® 

3. Procedimento adotado na 
Caraíba Metais 

'Jls pilhas de horrogeneização constituem a 
alinentação da roagem (1). são duas oilhas de, 
em nédia, 120000 t cada. Enquanto uma é retanada 
a. outra está em confecção. 

Através de anostragem autarática cbtem-se anostras 
para controle processual da britagem e constituição 
de massa de material representativo de toda a pilha. 

Uma vez COIIPletada a pilha, essa massa de material é 
fracionada em porções q\E se destinam à análises 
mineralÓgicas, granulorrétricas e para determinação 
do Wi da nesma, através de teste padronizado de Bond, 
em 110inhos de bolas. Os dados obtidos são 
fundarrentais para a etapa posterior de roagem e 
flotacão. 

O controle granulorrétrico do overflow 005 ciclones, 
produto da 110agem, é efetuado instantaneanente por 
PSMs (Particle Size M:mitor) que fornecem 
continuanente oo painel da sala de controle a 
porcentagem passante em 105 micronetros. 

DispÕe-se então de indicação contínua e automática, 
para manutenção da granulometria do overflow dentro 
de limites aceitáveis para a etapa posterior de 
flotação. 

lb overflow oos ciclones tarrbém são retiradas 
frações por a110stradores automáticos a intervalos 
regulares, obtendo-se a110stras para análise 
granulorrétrica. 

Desta forrra, dispÕe-se de dados consistentes para 
controle processual da 110agem e especificamente 
para determinação da eficiência da roagem, D:) que 
~z respeito às distribuições granulonétricas e Wi. 

Com as leituras dos registradores de energia 
dissipada na roagem (Kilowatinetros), ali.m:mtação 
oos 110inhos (balanças), mais os dados anteriormente 
citados, é possível a determinação da eficiência de 
roagem, co110 é visto no exenplo: 



M:>inh:> 02 
Pilha de lbtcgeneização - 108 
Massa Alimentada. - 30 954 t 
Q:lns\m) de Fher<jia 00 Perícxb - 463 674 I<wh 
F 80 - 14 438 jLI1t 
P - 149 jJ.m 
~0da pilha - 15,18 I<wh/st 
Fator de Eficiêricia M:>torj&cbreagem- 0,93 

3.1. Determinação do Wi operacional 
ey./iO) 

a) Enetqia oonsumida, por tonelada de minério: 

463 674 .wm = 30 954 x 0,93 = 13,93 I<wh/t 

b) Energia oonsuni.da, por tonelada curta de 
minério: 

w = wm x o,9072 =· 
W 13,93 x 0,9072 = 12,64 I<wh/st 

Aplicancb a equação 0: 
W!O = 17, 17 I<wh/st 

3.2. Determinação do Wi operacional 
corrigido ey./iOc) 

a) EF1 : 

EF1 = O ,914 (noinho de diâmetro maior que 
12,5 pés) 

b) EF2: 

Aplicando equac#ies @, ® e (!) 

EF2 = 1,245 
17,17 

Ehtão: Wi.Oc = = 15,09 I<wh/st 
1,245 X 0,914 

3.3. Determinação do fato r de eficiência 

Fator de eficiência = 0,99 ( equaçãoG)> 

3.4. Determinação da eficiência da 
moagem 

Eficiência da noagem = 100,6% <equacão@> 

CS valoxes obtià:Js oara o fator de eficiência e 
eficiência da ~, significam que foi obtido um 
lx:m rendinento energétioo do noinho, pois, oara o 
prineiro Indica, valores superiores a 1, 00 e oara o 
segundo valores inferiores a 100%, são indicativos 
de que houve maior consUI!D de energia do que o 
necessário para reduzir o material de tamanho. (6) 

Confeccionada uma pilha de hcm:lgeneização, 
alterações oo P8b e oo a:>nsUI!D de energia por 
tonelada de minério terão <XllD CXll'lSE!qUênci 
uma determinada eficiência energética de noagem, 
pois o F8o e o Wi da nesma são oonstantes. 

Existem_limitaçõ:B para o P80, devioo ao grau de 
liberaçao neces~io para a etapa posterior de 
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ooooen~a;ã:>· O grau de liberação ~ ~ esta 
flotaçao e oonseguià:> cx:cn distrihlição 
granul.atétrica oo overflow que oorzespalde a P8o 
em tomo de 150 pm. Ent:ã:>, este é o outro fator _ 
que praticanente permanece constante. A ~ 
da distr~ gmnul.anétrial 00 overfl.oif dentm 
de faixas aceitáveis é conseguida através da 
apli~de PSM, a:>nfo:cne citacb anteriotmente. 
Curvas de distribuição granul.aDétr1ca .tlpwas da 
ali.nentação e oo produto oo circuito de JIDil9ll!llll e 
classifiCação são apresentaOOs na fig. 01 • 

Figura 1 - Curvas granulométricas t!picas dá 
alimentação e produto da moagem 

o objetivo é obter SEIIpze o náxim poss!vel de. 
aproveitamento da energia aplicada aos noinh:)s e a 
neta é fator de eficiência memr <Xi igual a 1, 
admi.t:.inb-se oo mâxino o valor de 1,10. A OCIOJ:Xência 
de valores superiores a esse últ!JID, CXIIIl detsl:m:l.naail 
frequência, é i.OOic:ativa da existênCia de elemeutce 
não relacionados exclusiVê!II'Qiilnte cxa bal"'V> de mU8a, 
responsáveis pelo baixo aproveitamento da energia (7) • 

o problema básico· consiste então em adequar os 
b:lJ.an;os de :massas dos l!Dinhos para que se tenha o 
neoor a:>llSUI'IO posslvel de enérgia por tonelada de 
minério atravessada, cx:cn a lllimUteição oo P 80 oo 
valor anteriomente citaOO (150 p:m>. 
Cem> a potência dos notores oos noinhos é 
praticamente oonstante, a produção destes deve ser a 
naior poss!vel, cx:cn granul.atet:l.ia oo produto que 
atenda as especificações da flotação. 

o bal.anço de massa que tem se revelado Dais adeq:\.:to é 
apresentado na fig. 02. N:> primeiro dia de retaaada de 
cada pillla la!ogeneizada são efetuaà:>s os ajustes 
necessários para aquela pilha e estes parâmetros são 
mantioos o mais ronstantes possível nos dias 
seguintes de retarada, num IliÍnil!O de 5,5. 

Na tabela I são apresentaà>s os daOOs que resc&lll!lll o 
desenpenb:> de um oos IIDi.nb:>s (m 02) durante a 
retarada de 5 pilllas de b:xlogenei.zação, ~ 
lllll perloch de 2 meses. 

Durante a retanaaa daa ~ lA8;lO!l,UO hcM'e 
lx:m aproveitamento da energia ap:Ucéd<t .., noinho. 

Nas pilhas 111 e 113 <XllD pode ser c::bsei:vado, 
houve baixo aproveitamento de energia. 

o CX>nlruiiD especifioo de energia para a'pilha 111 
foi praticanenté o nesno das pilhas 108,109 e 110, 
apesar oo Wi oo teste de noabilldade e o Fao 
apresentarem os neoores valores dentre as pilhas em 
questão. · 



Figura 02 - Fluxograma e balanço metalúrgico do circuito de moagem/classificação 
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Tabela I - Desempenho do MN 02 no per{odo: 
27/11/83 - 25/01/84 

PARAierR:ls 
PW!IIS lE IIMXEiEIZN;J'O 

108 109 110 111 113 

_, da alimentaÇão 
F80(jllll) 14 438 15 217 13 637 lO 130 11 712 

'I.ÍÍmonb:> do produto 
P80 ·,;.,, 149 146 144 151 148 

=ele~ no 463 674 483 485 346 320 402 824 140 968 
l'zcduçio no pedodo 

(t) 30 954 32 900 23 602 27 456 9 178 

Olnallo ~~~ ele energia 
14,98 14 70 14,67 14,67 15,36 

3~ 

17!5 

2.12 

0.76 

..., 
!.I 

=.,:.eficüincia rotor/ 
o,~3 0.93 0.93 0.93 ~ 

Cbna\11'0 de energia por tonel.!! 
da curta de minério (IM>/st) 12,64 12,40 12,38 12,38 12,96 

Wi aperac~Ws~~o 17,17 16,61 16,56 17,33 17,76 

Fator de eficüincia l19"do ao 
0,914 diim!otm do lfOin!X) - fil o 914 o 914 o 914 o 914 

Fator de oorreção para alimen 
<.aciio ·arosseira .:. EF2 - 1 24! 1 226 1 218 1,180 1 202 
Wi aperacJ.onal. oorriqido -
WiO:- oamJstl 15 09 14,82 14 87 16 07 16,17 
Wi do teste de noabilidade 

Oooh/stl 15 18 14.73 14.83 U.11 14.61 

Fator de eficl.ês>cia 0;99 1,01 1,00 1,12 1,11 

EficJ.ência da _..,_. 101\ 99\ 100\ 89\ 90\ 

Deveria ter havido a'IJIE!Ilto na producâo do JOOinhO, 
em :rel.açã:> as pilhas xet:anadas .. ante:dm:nente. N:> 
entanto as tentativas de adequação do bal~ ~ 
massa para CXl'lSegUi.r o aumento de produçâo nao 
aonduziram a isso. 

Para a pi.lha UJ veri.fica-se o maior ClOrlS\.Iro 
espec.ff!oo de energia à:> per!och e taniJém a menor 
prod1.lç&> no perfodo. 

Isto ooor:reu devi.do a problemas necânioos que 
levaram a frequentes paradas d:> ncl.nho. 0::m:> oara 
ser :retirado de ooeracão o nesno oennaneoe oor 
deteoidnado ten'p:>- aooPlado sem· aÜ.rrenta.çOO dé 
minérlo, para ~.roagem d:> material da carga 
circulante, o :resultado é aunento no OOilSU!lO 

espec!fioo de energict • Ou seia: o oonsU!IP 
espec!fioo de energia é ftmeão também d:> nünero 
de paradas do moinho no período. 

Na tabela II são ap:resentados os ·dados :refe:rentes 
ao deserrpmho dos 4 noinhos durante a retanada 
de \.11M pilha de harogeneização ( pilha 108 I • 
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~ 

y ocs 

198 la? 

35,90 854 

417 1.82 

0.80 aa7 

~ 296nt'/1, 

I ACS 

802 405 
6Q2G 529 

784 1,70 

0.79 0.77 

Tabela II - Retomada da pilha 108 
Desempenho dos moinhos 

PARl\MElrros M)INH)S 

M'l 01 M!i 02 M!i 03 

Tananho da alimentação 
F80 (/lml 14 438 14 438 14 438 

Tananho do produto 149 149 152 PBO (l!m) 

OJnsunD de ~ia oo periodo 
(kWh) 438 565 463 674 .27 125 

Produção ro periodo 
(t) 28 894 30 954 1 735 

Cbnsuno especifico de energia 
(Ja,bft) 15,18 14,98 15,63 

Fator de eficiência I!Ot:Or/ 
enbreacrem o 93 o 93 0.93 
ConslliiD de ~ia por tt:mela 
da curta de minério (kwh/st)- 12,81 12,64 13,19 

Wi operacional - WiO 
"18,12 (la,bfst) 17,40 17,17 

Fator de eficiência ligado ao 
diânetro do rroinho - EF1 o 914 o 914 o 914 
Fa~ ae oorre;:ao para alime:!! 
taçao grosseira - EF2 1,245 1,245 1,250 

Wi opera~ corrigido -
W10c (la,bfst) 15,29 15,09 15,86 

Wi do teste de noabilidade 
(kwh/st) 15,18 15,18 15,18 

Fator dé eficiência 1,01 0,99 1,04 

Eficiência da rroagan 99\ 101\ 96\ 

M!i 04 

14 438 

152 

453 55.(L 

29 139 

15,56 

o 2J_ 

13,13 

18,04 

o 9~4-
1,250 
---

15,79 

15,18 

1,04 

96\ 

Para os moinhos 01 e 02 a eficiência está oróx:i.ma 
cm valo:tes padrÕes. ·· 

Verifica-se menor eficiência para os moinhos 03 e 04. 
Os nesnos ar,>:resentavam revestinentos can desgaste 
acentuado, conduzindo a inefi.ciência no levantanento 
da carga. 

4. Determinação automática de 
Wi operacional corrigido e de 
eficiência energética da 
moagem 

Atualrrente encontra-se e.'ll a:'!âpt<ção um d:>s 
circuitos de ~.roageín para aoorrpanhamento 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
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autalátioo da eficiência energética e à:l Wi 
operacional oorrigido e este oontrole será 
efetuaéb da seguinte maneira: 

Calo foi visto anterionnente, são necessários 
os seguintes dados para deteiiilinação do Wi 
operacional oorrigido e eficiência da trOagem: 

w 
Fso 
Pso 
Wi do teste de noabilidade 

Para uma nesna pilha de h:xrogeneização, fixada 
a granulcmetria do produto da noagem, todos os 
temos e fatores necessários para o cálculo do 
Wi operacional oorrigido, fator de eficiência 
e eficiência da noagem totnai!Mle oonstantes, 
oom exceção da energia oonsunida por tonelada 
de minério • 

Então, tenos: 

w - variável 
F - oonstante 
~o do teste de noabilidade - oonstante 
P80 - deve ser mantido oonstante, através 

do oontrole automãtioo da 
granulanetria do overflow a::m PSM 

Fator de eficiência rotor/embreagem = O, 93 
Fator de oonversão tol)E!lada curta - tonelada 
nétrica = 0,9072 

Nesse caso podeuos oonsiderar, para: 

4.1. Equação 2 

4.2. Equação 5 

Fo = 4000 ~ K2 

4.3. Equação 6 

Fso 
Rr. -. Pso 

4.4. Equação 4 

EF2= 

KJ + (Wi-7) X ( Fgo-K2 ) 
K2 

--------------~--. ~ 
KJ 

4.5. EF1 = 0,914 = Ks 

4.6. 093 X 0,9072 = 0,844 = f<s 
- Para a d:>tenC"..ão do Wi operacional oorrigido: 
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Fazendo: Kl X 5; = Ka, tenos: W10c: = ltn X Ka 
~xKs 

- para a obtenção do fator de eficiência: 

. • WiOc ,_, Ka 
FE = Fator de efiCJ.encia = "Wf"" = "'" X Wf 

Fazendo~= I<b, então; Fator de eficiência= ltn x Ib 

Portanto, um multiolicador, instrumento de 
utilização nonnal em oontrole de processo, 
alinentado can sinais ébs indicadores de IXJtência 
e massa alinentada, fomeoerá a enarg:i.a oonsunida 
por tooelada nétrica de minério noicb • 

A partir deste valor e cxxn ·a utilização de outros 
nultiplicacbres, ajustáveis, aos quais sejam 
fornecidos os valores de Ka e I<b1 poderão ser 
obtidos o Wi operacional oorrigido e o Fator 
de eficiência. Para cada pilha de b:m:>geneização 
os fatores de multiplicação serão calculacbs e 
ajustados nos instrumentos 1 o que repmsenta, 
em mêdia, tnn ajuste sananal. • 

Tal forma de oontrole pode ser visualizada na 
malha abaiJio: 

~ ~------------~ 

r------~WI 

>------41 XI 

~ 1----------' 

Desta fo:ma é possivel d:>ter instantânea e 
oontinuamente, no painel de oc:ntrole da usina, 
estes dois dados de grande utilidade para 
avaliação de alterações nas diferentes 
variãvei,s de controle dos noÚlOOS. 

5. Conclusões 
Q:nfo:rne visto no desenvolvinento do trabalho, 
o circuito .de noagem da Cara!ba Metais é um 
circuito l!llÍto pesado 1 cxxn uma potência 
instalada muito grande. Torna-se, portanto, 
de flllldanental il!p::>rtância o oc:ntrole de sua 
eficiência energética e sua operação a níveis 
cada wz mais otimizados • 

Este trabalho nostra1 de fçrma sinples, 
um e:xenplo prátioo industrial de 
aplicação da teoria de . BCild e 
desenvolvinentos posteriores de 
Ibwland oono fonnas de o::ntJ:ole deste 
circuito, fomeC:enà:> stbs!dios de 
grande inp:>rtância para aoonpanhanalto 
eh a::uportanento de um dado noinho em 
função do teup:> bem c;DIID pennitindo a 
ccrrparação entre noinhos num dado 
int:ervalo de 'ten~X>· 



t muito i.nportante ressa.+tar que o 
rrétodo proposto para detennínação 
autanática e oontínua do fator de 
eficiência energética e do Wi 
operacicnal corrigido é inédito e se 
constitui em grande benefício 
operacional tma vez que a disponibilidade 
de tais fatores no painel de comando 
tenderá a levar a usina para tma operação 
oorn rendirrento energético otirnizadÓ e · 
mãxirna tonelagem atravessada por noinho, 
redundando em diminuição de custos e 
aurrento de produção. -
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