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R E S U M O 

Ensaios de moagem autógena em escala piloto foram levados 
a efeito com o minério de cobre de Carajás. Os ensaios ｦｾ＠

ram desenvolvidos em um moinho Koppers (1,8 x 0,6ml e fo 
ram estudados os circuitos de moagem autógenas e semi-autõ 
gena. Foram realizados ensaios usando "pebble ports" com 
britagem dos "pebblcs" formados. Os resultados mostraram 
que é possível a obtenção de um produto final, através de 
moagem autógena, adequado à alimentação da moagem secundá 
ｲｩｾ＠ realizada em "pebble mill" ou moinho de bolas. O ｣ｯｮｳｾ＠
mo de energia para estes ensaios foi igual a l3,7kWh/t, pa 
ra a etapa primária da moagem, e o produto final apresen 
tou uma distribuição granulométrica com 54\, cm média abai 
xo de ＱＴＷｾｭＮ＠ -

A B S T R A C T 

Autogenous grinding tests were carried out a pilot plant 
scale with Carajás copper ore. These tests were conducted 
in a Koppers mill (1,8 x 0,6m), fully autogenous and semi-
autogenous grinding circuits being studied. Investigations 
utilizing pebble ports were undertaken to remove and crush 
the pebbles from the mill charge. The fully autogenous and 
semi-autogenous grinding tests have ｳｨｾｷｮ＠ that it is ｰｯｳｾ＠

ible to achieve a final product as a feed for secondary 
grinding in a pebble mill or ball mill. The energy ｣ｯｮｳｵｭｾ＠
tion for these tests was 13,7kWh/t for the primary grin2 
ing stage and the size distruibution of final product ｭ｡ｩｾ＠
taned an average of 54% at ＭＱＴＷｾｭＮ＠

(1) Engenheiro de Minas, MSc, pesquisador-CETEM 
(2) Engenheiro de Minas, pesquisador-CETEM 
(3) Engenheiro de Minas, pesquisador-CVRD/SUTEC 
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1. INTRODU<;XO 

O presente relatório descreve os resultados obtidos nos ensaios de 

moagem autógena em escala piloto, realizados com dois tipos de min! 

rio de cobre da jazida do Salobo/Carajás. 

Os ensaios foram conduzidos em um moinho de fabricação KOPPERS, com 

1,8m de diãmetro e 0,6m de comprimento, equipado com uma grelha de 

descarga com 12mm de abertura. O consumo de energia foi aferido ｾ＠

través de um •Kilowattmeter• de fabricação G.E., sendo efetuadas as 

ｬ･ｾｴｵｲ｡ｳ＠ a cada intervalo de tempo de uma hora. O •no-load power•, 
d .. contando as perdas, foi aferido no final dos ensaios, e o valor 

encontrado foi 2,SkWh. O •net power• foi calculado para o eixo de 

saída do redutor. 

Foram realizados ensaios de moagem autógena (•fully autogenous 

grinding- FAG•), ensaios de moagem autógena usando •pebble porta• 

(FAG/PP), remoção, britagem e recirculação dos •pebbles•, como tam 

bém foram realizados ensaios de moagem semi-autógena ＨＢｳ･ｭｩＭ｡ｾｴＲ＠

genoua grinding- SAG"). Os estudos foram conduzidos em circuitos 

semi-aberto e fechado. Os ensaios realizados em circuito ｳ･ｭｩＭ｡｢･ｾ＠

to tiveram como objetivo a obtenção de um produto final adequado 

à alimentação da moagem secundária (moinho de bolas ou •pebble 

mill•). Os ensaios realizados em circuito fechado tiveram como ｯ｢ｪｾ＠

tivo a obtenção de um produto final adequado à alimentação da ｦｬｯｴｾ＠

ção, levada a efeito na usina piloto Salobo/Carajás. 

2. AMOSTRAGEM E PREPARAÇJI.O 

A amostragem e preparação das amostras, cerca de 300t para cada t! 

po de minério, ficou a cargo da CVRD. As amostras foram obtidas ｾ＠

través de lavra subterrânea proveniente da abertura de inclinado e 

galerias na jazida de cobre do Salobo/Carajás. Foram feitas ｡ｭｯｳｴｲｾ＠

gens do •run of mine• para os dois tipos de minério que representam 

maior volume do minério da jazida. O minério tipo III, mais abundan 

te, representa cerca de 39' da massa total da jazida, enquanto que 

o minério tipo I representa cerca de 22\. Os dois tipos de minério 

são constituídos, entre outros, dos seguintes minerais: granada, an 

fibólio, biotita, xisto, magnetita etc. A tabela 1 apresenta as ｣ｾ＠
posições mineralógicas aproximadas, para cada tipo de minério. 

Após a amostragem do •run of mine• para cada tipo de minério, foram 
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feitas as análises granu!ométricas das amostras cm quatro frações, 

cujas distribuições estão apresentadas na tabela 2. 

Tabela 1 - Composição mineralógica dos dois tipos de minério 

estudados. 

MINERAIS MIN!l:RIO TIPO III MIN!l:RIO TIPO I 

Magnetita 19 43 

Olivina 1 s 

Anfibólio 17 6 

Gr&aada 23 7 

Biotita 32 38 

Quartzo 8 1 

Tabela 2 - Distribuições granulométricas do "run of mine• para 

os dois tipos de minério usados na moagem autógena. 

FRACOES (mm) MIN!l:RIO TIPO III MIN!l:RIO TIPO I 
(% peso) (% peso) 

· -200 + 127 19,99 14,54 

-127 + 75 20,29 15,57 

- 75 + 12 47,49 47,82 

-12 12,23 22,07 

TOTAL 100,00 100,00 

3. METODOLOGIA DOS ENSAIOS 

Os ensaios de moagem autógena foram conduzidos . a úmido, e o ｰｲｯ｣･ｾ＠

so de alimentação foi manual; apenas a fração com granulometria ｾ＠

baixo de 12mm foi alimentada mecanicamente, fazendo uso de um ali 

mentador de correia. A distribuição granulométrica na alimentação, 

que foi usada para cada ensaio, é a mesma apresentada na tabela 2, 

· referente ao minério tipo III. Esse procedimento foi tomado para os 

dois tipos de minério, tendo em vista que a distribuição ｧｲ｡ｮｵｬｯｭｾ＠

trica do minério tipo III obedece à distribuição·granulométrica da 
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descarga de um britador primário. O controle da operação foi feito 

através do consumo de energia, do volume da carga do moinho, da ｰ･ｾ＠
centagem de sólidos na descarga, da vazão (kg/h) do produto da ｭｯｾ＠

gem e da carga circulante. Para se efetuar esse controle foram t2 
aadas amostras em determinados pontos do circuito, segundo ｩｮｴ･ｲｶｾ＠

los de teapo pré-estabelecidos. Quando o ensaio atinge o equil! 

brio, toma-se, então, amostras para análises granulomitricas e ｢ｾ＠

lanço de massa. Ao final de cada ensaio é retirada a carga ｲ･ｭ｡ｮ･ｾ＠

cente do moinho para análise granulométrica, e a medida do volume 
dà mesma i feita quando a operação atinge o estado de equil!brio. A 
v•locidade do moinho é outra variável do processo que é mantida 
constante durante toda a execução do ensaio, sendo modificada aP.! 

nas por .exigência do processo. 

4. BRSAIOS DE MOAGEM AUTOGEHA 

4.1 - Ensaio 01 
Foi realizado um ensaio sequndo o circuito, semi aberto, com o ｭｩｮｾ＠
rio tipo III, e teve como objetivo a obtenção de um produto final 
com qranulometria abaixo de 6mm, adequada à alimentação da moagem 

com bolas. A alimentação do moinho foi de 600kg/h, velocidade de 

65' da velocidade critica, e a percentagem de sólidos na polpa foi 
de 60,. A duração do ensaio foi de 69 horas, e foram coletadas ｡ｭｯｾ＠

tras para análises granulométricas e balanço de massa. A carga do 

moinho foi analisada em várias etapas da operação, tendo sido fei 
tas análises granulométricaa e medidas do volume da mesma, ｣ｯｮｳｴｾ＠

tando que o mesmo variou entre 27 e 32% do volume do moinho. Os ｲｾ＠

ｳｵｬｴ｡､ｯｾ＠ apresentados na tabela 3 referem-se ao consumo de energia 
(kWh/t), produto da moagem (kg/h), carga circulante (%) e ｰ･ｲ｣･ｮｴｾ＠

gens de sólidos na polpa. A tabela 4 apresenta os resultados das ｾ＠

nilises granulométricas do produto final da moagem. A figura lA ｾ＠

presenta o fluxograma do ensaio 01, bem como o balance de massa de 

toda a operação. 

4.2 - Ensaio 02 
Foi realizado um ensaio FAG com o minério tipo I, objetivando a ｯｾ＠

tencão de um produto final com qranulometria abaixo de 6mm, ｡､･ｱｵｾ＠

da à alimentação da moagem com bolas. As condições operacionais são 

as mesmas já apresentadas para o ensaio OlJvariando apenas a ｡ｬｩｭ･ｾ＠

tação,que foi de 900kg/h,e a duração do ensaio de foi de 30 horas. 
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Os resultados apresentado,s na tabela 3 referem-se ao consumo de ｾ＠

nergia (kWh/t), produto da moagem (kg/h), carga circulante (\) e 

percentagens de sólidos na polpa. O volume da carga no moinho foi ｾ＠

valiado durante o ensaio, e constatou-se que ele variou entre 29,3 

a 32,3\ do volume do moinho. 

A tabela 4 apresenta os resultados das análises granulométricas do 

produto final da moagem, enquanto que a figura lB apresenta o flux2 

grama das· operações envolvidas no ensaio, bem como o balanço de ｭ｡ｾ＠

sa. 

4.3 -Ensaio 03 

Foi realizado um ensaio SAG com o ｭｩｮｾｲｩｯ＠ tipo III,que teve como ｯｾ＠

jetivo a obtenção de um produto final com granulometria (P80el47pm) 

adequada à alimentação da flotação primária. 

A operação foi conduzida em circuito fechado, usando uma peneira vi 

bratória equipada com tela de abertura igual a O, 295mm.A taxa de ali 

mentação foi de 600kg/h, e a percentagem de sólidos na descarga do 

moinho foi mantida em torno de 60%. Foram usadas bolas de aço ｦｯｲｪｾ＠

do de diâmetro 110 e lOOmm, e o volume total de bolas foi de 6\ do 

volume total do moinho. O consumo de bolas durante o ensaio foi de 

170g/t. A velocidade do moinho foi de 65\ da velocidade crítica. A 

duração do ensaio foi de 30 horas. A tabela 3 apresenta o consumo 

de energia (kWh/t), produto da moagem (kg/h), carga circulante (\) 

e percentagens de sólidos na polpa. O volume de carga no moinho foi 

avaliado durante o ensaio, e o valor encontrado foi de 26,2\ do v2 

lume total do moinho. A tabela 4 apresenta as distribuições granul2 

métricas (% peso) do produto final da moagem, e o fluxograma da fi 

gura 2A apresenta o balanço de massa do circuito. 

4.4 - Ensaio 04 

Foi realizado um ensaio FAG/PP com o minério tipo III, objetivando 

a obtenção de um produto final, com granulometria abaixo de 2,0mm, 

adequado à alimentação do "pebble mill". Foi utilizado um britador 

de mandíbulas para britagem dos "pebblcs", e a alimentação do ｢ｲｩＮｴｾ＠

dor foi constituída da fração -65 x 12mm; considerou-se "pebbles", 

para medida da taxa (kg/h) de produção, a fração 65x25mm. Foi ｡ｶｾ＠

liada uma vazão de 225,0kg/h de "pebbles". O moinho foi 

com a grelha original (abertura de 12mm) e foram abertos 

"pebble ports" com dimensões de 65 x 65mm. 

equipado 

quatro 
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A alimentação do moinho foi de 700kg/h, percentagem de sólidos na 

polpa de 60\ e a velocidade do moinho foi de 77\ da velocidade cri 

tica. Os resultados apresentados na tabela 3 referem-se ao consumo 

de energia (kWh/t), produto da moagem (kg/h), carga circulante (\) 

e percentagem de sólidos na polpa. O volume da carga no moinho, ｰｾ＠

ra o ensaio de 35 horas de duração, foi medido, e o valor ･ｮ｣ｯｮｴｲｾ＠

do foi de 24,1\ do volume total do moinho. A tabela 4 apresenta as 

distribuições granulométricas (\ peso) do produto final da moagem,e 
o fluxograma da figura 2B apresenta o balanço de massa da operação. 

4 5 - Ensaio os 
POi realizado um ensaio PAG/PP, com o minério tipo III, objetivando 
a obtenção de um produto final, com granulometria abaixo de 6,0mm, 

adequado à alimentação do moinho de bolas. A alimentação do moinho 

foi de 800kg/h e o ensaio teve a duração de 20 horas. O volume da 

carga no moinho foi avaliado durante o ensaio, e o valor encontrado 
foi de 28,4\ do volume total do moinho. As demais condições do ･ｾ＠

saio foram as mesmas já apresentadas para o ensaio 04.0s resultados 
apresentados na tabela 3 referem-se ao consumo de energia (kWh/t), 

produto da moagem (kg/h), carga circulante (\)e percentagem de ｳｾ＠

lidos na polpa. A tabela 4 apresenta as distribuições granulométrl 

cas (\ peso) do produto final da moagem, e o fluxograma da figura 

3A apresenta o balanço de massa da operação. 

4.6 - Ensaio 06 
Foi realizado um ensaio SAG, com o minério tipo III, e uma carga de 

bolas equivalente a 6\ do volume total do moinho. O objetivo do ･ｾ＠

saio foi a obtenção de um produto final com granulometria abaixo de 
2,0mm, ｾ､･ｱｵ｡､ｯ＠ à alimentação do "pebble mill". 

O moinho foi equipado com a grelha original (abertura de 12mml, e a 

velocidade do moinho foi igual a 70\ da velocidade crítica. 

A alimentação do moinho foi de 800kg/h, e as bolap usados no ensaio 

foram de aço forjado com diâmetros de 110 e lOOmm. O consumo de ｾ＠

las foi de 12l,lg/t para o ensaio que durou 17 horas. O volume de 

carga foi avaliado, e o valor encontrado foi 34,5\ do volume total 

do moinho. Os resultados apresentados na tabela 3 referem-se ao ｣ｯｾ＠
sumo de energia (kWh/t), produto da moagem (kq/h), carga circulante 

(\) e ｰ･ｲ｣･ｾｴ｡ｧ･ｲｮ＠ de sólidos na polpa. A tabela 4 apresenta as ､ｩｾ＠

tribuições granulométricas (\ peso) do produto final da moagem, e o 

fluxograma da figura 3B apresenta o balanço de massa da operação. 
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Tabela 3 - Consumo de ･ｮｾｲｧｩ｡Ｌｰｲｯ､ｵｴｯ＠ final da moagem, carga cir 

culante e \ de sólidos na polpa para os ensaios realiza 

､ｯｾＮ＠

ENERGIA PRODUTO DA MOAGEM CC \ SOLIDOS ENSAIOS "NET" 
% NA POLPA (kWh/t) (kg/h) ' SOL IDOS 

01 17,2 588,6 48,2 57,8 59,4 

02 11,5 913,2 48,3 82,1 64,1 

03 18,3 630,2 43,8 197,1 57,9 

04 13,7 737,7 42,8 150,0 55,7 

05 13,7 800,1 35,1 116,3 41,0 

06 13,7 828,3 49,3 90,8 58,1 

S. COMENTÂRIOS E CONCLUSOES 

Os resultados obtidos no ensaio 01 apresentam um produto final (pr! 

meiro estágio de moagem) com granulometria (P80 = 0,417mm) bastante 

fina para alimentação da moagem com bnlas. Esse fato favorece o ｰｲｾ＠

cesso, tendo em vista a possibilidade de descarte, cerca de 55,1%, 

da fração fina (-0,147mm) na alimentação do segundo estágio de ｭｯｾ＠

gem. A mesma situação ocorre no ensaio 02 com o minério tipo I. O 

consumo de energia no ensaio 01 (17,2kWh/t) apresentou-se elevado, 

comparado ao obtido no ensaio 02 (11,5kWh/t). 

A obtenção de um produto final da moagem adequado à alimentação da 

flotação primária foi levada a efeito no ensaio 03 (SAG). o consumo 

de energia foi igual a 18.,3kWh/t e a distribuição granulométrica do 

produto da moagem apresentou cerca de 76,2\ abaixo de O,l47mm.o ｣ｯｾ＠

sumo de bolas ficou na faixa de 170g/t e a operação nesse ensaio 

foi mais estável, comparada com a operação em circuito FAG nas ｭ･ｾ＠

mas condições. 

Os resultados obtidos nos ensaios 04 e 05 (FAG/PP) mostraram ser 

viável a obtenção de um produto final adequado à alimentação da ｭｯｾ＠

gem secundária realizada em "pebble mill" ou em moinho de ｢ｯｬ｡ｳＮｎ･ｾ＠

ses ensaios, com britagem dos "pebbles" e recirculação, eliminando 

assim o tamanho critico, houve um consumo de energia igual a 

13,7kWh/t, para os ensaios 04 e 05, respectivamente (não foi cons! 

derado o consumo de energia na britagem dos "pebbles"). 
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O ensaio 06 SAG apresentou um consumo de energia igual a 13,7kWh/t. 
O produto final adequado i alimentação do •pebble mill" apresentou 
cerca de 61,7\ em peso abaixo de O,l47mm. 

Dos estudos realizados é conclusivo que, sob o ponto de vista de 
processo, i perfeitamente viável a moagem autógena, segundo os ｣ｩｾ＠

cuitos FAG/PP e SAG, para o minirio de cobre do Salobo/Carajás. 
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DISTRIBUIÇÕES GRANULOMÉTRICAS C% PESO DOS PRODUTOS DA MOAGEM I 
ENSAIO ABERTURA 

NO Cnulll 1,651 1,161 0,1133 0,5119 0,417 0,295 0,208 0,147 0,10<4 0,074 -0,074 0,053 -0,053 0,037 

RETIDO 11,08 1,114 2,25 2,94 4,20 6,211 8,45 7,83 8,62 11,90 37,61 . . . 
01 

C01,1 

PASSANTE 88,92 87,08 84,83 81,89 77,69 71,41 62,96 55,13 46,51 37,61 . - . 
C%1 

RETIDO 15,27 1,80 1,89 2,25 3,03 4,95 7,38 7,53 9,54 9,17 . 6,62 . 2,79 
C0/ol 

02 
PASSANTE 84,73 82,93 111,04 78,79 75,76 70,81 63,43 55,90 46,36 37, r!i - 30,57 - 27,78 

C% I 

RETIDO . . . . . . 11,08 12,71 14,27 11,46 . 6, 71 43,77 . 
03 C%1 

PASSANTE . . . . . . 
C%1 

118,92 76,21 61,94 50,48 . 43,77 .• . 

RETIDO . 9,85 5,30 5,30 5,34 6,06 6,82 5,52 5,05 7,58 - 6,06 - 6,82 
04 C%1 

PASSANTE - 90,15 &4,85 79,55 74,21 61,15 61,31 55,111 50,76 43,18 . 37,12 . !0,30 
C%1 

RETIDO 16,119 3,88 4,11 4,57 :1,25 7,08 8,4:1 3,20 9,13 :1,94 . 9,13 - 6,16 
t%1 

05 
PASSANTE 

83,11 ＷＹｾＳ＠ 75,12 70,5:1 i 6:1,30 58,22 49,77 46,57 37,44 31,50 . 22,37 . 16,21 
C%1 

RETIDO . 2,05 2,05 2,87 4,92 7,79 9,43 9,02 10,25 6,56 - 5,33 . 9,43 

06 
C%1 

PASSANTE - 87,9:1 95,90 93,03 88,11 80,32 70,89 61,87 51,62 45,06 . 39,73 . 30,30 
C%1 

TABELA 04 • DISTRIBUIÇÕES GRANULOMÉTRICAS C % PESO I DOS PRO OU TOS DE MOAGEM PARA CADA ENSAIO REACIZADO. 
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·0,037 : 
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