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MOAGEM CONVENCIONAL OU SEMI-AUTOGENA? 

ANÂLISE T~CNICA E HISTÓRICA DESTA DISPUTA TECNOLOGICA 

A.P. Yovanovic 1 , H.P. Moura 2 

O texto apresenta, através de exemplos, as metoãolog~as 
clássicas de avallação a partlr de experlências em planta p~lo 
to, e o correspondente scale-up para moagem convencional e se= 
mi-Autógena, onde pode-se observar uma certa tendência em favo 
recer as alternativas não convencionais. 

O Modelo Operacional, nova ferramenta teórica para a in
terpretação macrofenomenológica dos processos minerals, já di
vulgado dentro da comunidade técnico-cientí f ica mundial [ 18, 19], 
permite o dimenslonamento otimlzado dos molnhos convencionais, 
mostrando claras vantagens sobre os clássicos circuitos de mo~ 
gem. Esta nova abordagem pretende contribuir para reorientar o 
desenvolvimento tecnológico da cominuição até tecnologias ma~s 
simples, objetivas e compatíveis com o parque industrlal e cul 
tura tecnológica dos países em vias de desenvolvlmento. -

CONVENTIONAL OR SEMI-AUTOGENEOUS GRINDING? 
A TECHNICAL ANO HISTORICAL ANALYSIS OF 

THIS TECHNOLOGICAL DISPUTE 

The evaluation methods based on pilot plant exper iments, 
and the relevant scale-up of each individual alternative are 
discussed; examples will show that there is a certain tendency 
favoring the non-conventional solutlons. 

The Operatlonal Model is a new theoretical tool for the 
macro-phenomenological interpretation of mineral processes. The 
Model has already been publicized throughout the world's 
technical and scientific communities (18, 19). It allows the 
optimization of the size design of converttional mills, and 
presents clear-cut advantages in regard to the classical grinding 
circuits. This new approach aims at contributing to re-direct 
the comminution technological development toward simpler, more 
objective techniques compatible with both the available equipment 
and the technological culture of developlng countries. 

l EngQ Civil-Químico. NATRON CONSULTORIA E PROJETOS S/A 
Rua Alvareng a Peixoto, 295 - 2Q Andar - Belo Horizonte-MG 

2 EngQ Mecãnico.· Consultor Sénior em projetes de Mineração. 
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INTRODUÇÃO 

Num tr a balho di ag nóstico f e ito há algum tempo por um dos 

Autores (l), s~o apre s en tados os chamados "mitos tecnológicos" 

mais c omun s na área d e tratamento de minérios, os quais fazem 

parte de uma série d e mais de 30 "fatores de inviabil idade ", 

que durante décadas t ê m inibido o avanço técnico e económi co 

dos país e s e m desenvo lvimento, como os da Amér ica Lati na , e que 

têm contribuído para que, em projetes similares , estes pa íses 

utili zem c e rca de 4 3% a mais d e investimento que qualque r pa í s 

desenvolvido, além d e 17% a mais de custo operacional (1 , 2 ). 

ALGUNS ASPECTOS DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA COMINUIÇÃO 

Período 1900-1950 

Os sistemas autógeno s de moagem sao notíci a ; H.W. Hardinge 

publica as características técnicas do processo na Revista AIME, 

em 1908. Já a partir de 1906, dive rsas empresas produtoras de 

o uro, na Âfrica do Sul, começam a moe r seus minérios me diante 

o sistema autôgeno. t importante registrar estas datas para 

comprovar que este tipo de cominuição não é a "novidade " des

tes t empos . 

Nas operações d e britagem, o britador d e mandíbulas é o 

mais comum . Britadores primários do tipo giratório fic am conhe 

cidos nesta e poca. Na e scala indu~trial, o t a ma nho do produto 

britado r es ultante não é inferio r a 3/4 d e polegada. 

A moagem convencional conce ntra-se em mo inhos de pequeno 

porte, operando em dois estágios. A operação auxiliar de clas

sificaç~o é normalmente feita por classificadores d e arra ste 

e a carga circulante r e tomada por e levadores de canecos. Como 

exemp l o , pode-se citar que o Concentrador Sewell da Empresa El 

Teniente (Chile) inst a l o u 10 britadores e 72 moinhos para pro 

cessar aproximadamente 30.000 t one ladas por dia de miné rio de 

cobre. 

Década de 50 

Aparecem no mercad o os britadores de cone tipo Symons 

(Standard e Short-Head). O produto da britagem já con segue ser 
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inferior a 3/4 de polegada, contribuindo para melhorar a efi

ciência dos equipamentos de moagem. 

Na moagem convencional permanece a tendência de utilizar 

duplo estágio barras/bolas. Os moinhos primários de barras, d~ 

vido à resistênçia mecânica dos corpos moedores (comprimento 

das barras), atingem sua potência máxima próxima a 1800 HP. São 

introduzidos os hidrociclones e as bombas centrífugas no fecha 

menta dos circuitos. 

~ desenvolvido o modelamento energético da moagem por 

F. Bond, mediante a utilização do "Work Index- Wi". O modela

mente é universalmente aceito. A fabricação de moinhos conven

cionais apresenta uma grande concorrência entre diversas empr~ 

sas: Hardinge, Marcy, Denver, Nordberg, Allis-Chalmers, etc. 

Estratégias de desenvolvimento económico dos países esca~ 

dinavos fazem criar "cultura tecnológica" própria em países 

tais como: Finlândia, Noruega e Suécia. Eles desistem de com

prar equipamentos convencionais e desenvolvem a tecnologia de 

moagem Auto-Peb (moagem autógena primária e moagem secundária 

com pebbles), a qual foi implantada em quase todas as usinas 

daquela região, principalmente nas do grupo BOLIDEN. 

Década de 60 

A britagem continua evoluindo em beneficio dos sistemas 

convencionais. O desenvolvimento do sistema "High Energy", pa

ra controle de potência dos britadores short-head, permite au-

mentar a capacidade destes equipamentos e reduzir industrial-

mente o tamanho do produto britado para valores menores que 

l/2 polegada. 

Aproveitando esta menor granulometria, aparecem no merca

do os circuitos de moagem "single-stage", que utilizam moinhos 

convencionais de maior tamanho, em circuito fechado, em está

gio único. ~ iniciado o sistema de controle automático do 

molnho, utilizando o densimetro nucl ear, max imizando a capaci

dade dos circuitos de moagem. O beneficio desta evolução em 

favor das empresas produtoras é tão evidente que, a modo de 

exemplo, destaca-se o fato que a empresa El Teniente (Chile ) 
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instalou mais um novo concentrador (Colon) , aproximadamen te da 

mesma capacidade do anterior (Sewell), com apenas 4 britadores 

Symons e 7 moinhos single-stage, de 14 pés de diâmetro por 24 

de comprimento. 

Simultaneamente com a redução do nível de vendas e o apa

recimento de fábricas nacionais em alguns países em vias de 

desenvolvimento, das maiores fábricas do mundo aparece um forte 

interesse e m comercializar equipamentos autógenos e semi-autó

genos, sob a alegação de economia no consumo de energia elétri 

ca frente aos sistemas convencionais. Na moagem de minério de 

ferro e ouro começa a ficar popular esta tecnologia. 

O grupo Kennecott efetua experiências de moagem autógena 

e semi-autógena em suas usinas produtoras de cobre: UTAH, 

NEVADA, CHINO, RAY e TAM, inclusive a nível industrial, duran

te mais de 5 anos. O sistema convencional não consegue ser su

perado. A década termina com a impressão de que novas evoluções 

na moage m convencional poderiam favorecer, ainda mais, o esqu~ 

ma de c u stos de investimento e operação das empresas minerado

ras, e estimular o crescimento das fábricas de equipamento s 

convencionais nos países produtores de matérias primas. 

Nos Estados Unidos, fabricantes de pequeno ou médio porte 

foram s e un1ndo em grandes corporações. O governo canadense 

parece optar , como estratégia de desenvolvimento, pela produ

ção e exportação de tecnolog1as e, na área de moagem, o siste 

ma sem1-autógeno chamado de "Cascade M1ll" é patenteado e come 

ça a se r adotado por quase todas as usinas produtoras canaden

ses, com ênfase no grande diâmetro e pequeno comprimento (rel~ 

ção L/D < 1) . 

Década de 70 

Aparecem os siste mas hidráulicos, para ajuste dinâmico do 

"closed setting" e o sistema de super "high-energy" nos brita

dores short-head, permitindo um produto britado próximo a 

8- 10 mm, favorecendo ainda mais os circuitos de moagem conven

c ional. Por s ua parte, os circuitos single-stage são nova mente 

otimizados pela incorporação do PSM (Particle Size Monitor), 

como elemento de comando do sistema de controle automático . 
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Foram observados incrementos próximos a 2% na capacidade de 

moagem (El Teniente, 1977). 

Com relativo sucesso na predição do consumo de energia, a 

partir das experiências piloto, foi implantada a moagem semi

autógena para o projeto CYPRUS PIMA (minério de cobre). Ini

cia-se assim uma enorme campanha publicitária em favor dos sis

temas semi-autógenos de moagem. Centenas de artigos técnicos 

foram editados em congressos e revistas de circulação em favor 

desta tecnologia, tendo o projeto CYPRUS PIMA como carro chefe. 

Nesta ofensiva publicitária não foram devidamente comentadas 

algumas desvantagens importantes daquele projeto: o consumo de 

energia foi maior que no sistema convencional e o consumo de 

aço foi 25% maior que o projetado. 

Por outro lado, falou-se muito pouco de alguns erros na 

implantação de diversos sistemas autógenos e semi-autógenos d~ 

rante este período. SÓ na moagem de minério de cobre, observou

se que diversas usinas projetadas para operar de maneira autó

gena tiveram que voltar a operar com bolas de aço como corpos 

moedores. Nos Estados Unidos, três usinas voltaram para moagem 

convencional após terem sido projetadas e implantadas em sist~ 

ma autógeno: BUTTE (Anaconda), TWIN BUTTES (Anamax) e C.E. WEED 

(Anaconda). No Canadá, as usinas de SIMILKAMEEN e ISLAND COPPER 

foram projetadas para operar de maneira autógena, em uma etapa , 

e tiveram que mudar para sistema semi-autógeno, e ainda com nQ 

vos moinhos de bolas para moagem secundária, não considerados 

na etapa de projeto quando, comparativamente, foi descartado o 

sistema convencional. 

Comprovou-se na prática, em quase todas as instalações d e 

moagem, que o consumo específico de energia é sempre maior nos 

sistemas autógenos ou semi-autógenos em relação ao sistema co~ 

vencional. Ademais, quase todas as usinas industriais de moagem 

autógena ou semi-autógena apresentaram de lO a 20% a mais de 

consumo de energia quando comparado com os valores previstos, 

na etapa de projeto. 

A nova proposta comercial para ~s sistemas semi-autógenos 

ou autógenos passa, então, a fundamentar-se no menor investi-
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mento total do sistema de cominuição, onde as usinas conven

cionais eram duramente penalizadas com projetos super-dimensi~ 

nados, principalmente na estimação de obras civis (silos, pré

dios, etc) e equipamentos auxiliares. A ofensiva comercial foi 

tão forte e efetiva que, durante esta década e início da década 

80, foi mais que duplicada a quantidade de moinhos não conven

cionais em operação (autõgenos, semi-autógenos e de pebbles), 

como é ilustrado na Tabela 1. Por outro lado, para os moinhos 

tipo "Cascade Mill" esta tendência é mostrada graficamente na 

Figura 1 ( 5). 

TABELA 1 

LEVANTAMENTO DE INSTALAÇÕES NÃO CONVENCIONAIS DE MOAGEM 

PAÍS 

Periodo 1900-1973 

Canadá e Estados Unidos 

África do Sul 

Finlândia 

Suécia 

Libéria 

Sub-total até 1973 

Periodo 1973-1983 

Total até 1983 

NQ DE MOINHOS OPERANDO 

96 

63 

14 

13 

1 

187 

191 

378 

FONTE: Levantamento bibliográfico feito pelos autores. 

Década ~e 80 até hoje: 

A NORDBERG avança mais um passo na britagem convencional, 

patenteando o britador short-head tipo "Water Flush", o qual, 

operando em circuito aberto, brita a úmido (65-70% de sólidos) 

entregando uma polpa pronta para moer ou para pré-classificar 
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FIGURA I -PEDIDOS DE COMPRA MOINHOS TIPO"CASCADE MILL" 

e logo moer. Na Alemanha começam a ficar populares os britado

res de rolos a pressão. 

O aparelho publlcitárlo pró-autógeno faz uma enorme cam

panha contra o sistema convencional, destacando o fracasso no 

dlmensionamento e operação dos moinhos convenclonais de 18 pés 

de diâmetro instalados no projeto Bouganville (minério de co

bre). Mas, pouca publicidade recebe o sucesso da implantação 

do projeto PINTO VALLEY (Estados Unidos) com molnhos do mesmo 

tamanho. 

A pressão comercial vence a resistência dos países latino-

americanos e o prlmeiro moinho semi-autógeno tipo "Cascade 

Mlll" é instalado na América do Sul (Disputada de Las Condes, 

Chile, 1981) instalação esta que, na opinião dos Autores, só 

encontra justificatlva pelas dificuldades topográflcas e clim-ª. 

ticas para instalar um novo sistema convencional britagem/moagem 
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naquele lugar, dado que, a nível operacional, o sistema semi

autógeno apresentou, inclusive, maiores custos de operação que 

a velha usina convencional existente. Ademais,a usina de flot~ 

ção teve uma redução de quase 2% na sua recuperação metalúrgi

ca,por causa desta instalação semi-autógena, provavelme nte de

vido à maior granulometria do produto moído (11). 

Ao final dos anos 80, a empresa El Teniente (Chile), mes

mo com insuficiente fundamento técnico-econômico (13), resolve 

instalar o maior moinho semi-autógeno do mundo, de 36 pés de 

diâmetro e 15.000 HP, alegando maior flexibilidade e leves me

lhorias de custos de investimento e operação em relação ao pr~ 

cesso convencional ex istente, condição esta que parece não ter 

sido confirmada na prática. 

A s~tuaçâo econômica mundial interrompe o andamento de 

numerosos projetes. O preço real da energia elétrica sobe mais 

de 100 %, desfavorecendo, ainda mais, os sistemas não-convencio 

nais de moagem (6). Os resultados da escala industrial obtidos 

no "El Te niente", quando comparados com os moinhos convencio

nais existe ntes, d e v em propic~ar uma boa orientação aos proje

tas atualmente em andamento. 

DETERMINAÇÃO DO CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA PARA OS SISTEMAS 

AUTOGENOS E SEMI-AUT0GENOS 

Potência Líquida (Net Power) 

Potência líquida é por definição a potência consumida na 

moagem após deduzir as perdas eletro-mecânicas (7). Este con

ceito teria que ser o mesmo utilizado para dimens~onar o consu 

mo líquido em moinhos de bolas, onde observa-se que estas per

das eletro-mecãnicas reduzem a potência "gross", medida, ao co.!!_ 

sumo "net", em função do sistema de transmissão motor/moinho. 

A fim de aprimorar esta relação de determinação de ener

gia para o mo~nho padrão do sistema "Cascade Mill", fabricado 

pela KOPPERS, de tamanho 6' x 2', onde normalmente são execut~ 

dos estes testes piloto, estabeleceu-se a relação normal obse~ 

vada para o consumo Gross (Input) e o consumo Brake (Output), 

mediante um teste de nom~nado de "Pony Brake". Desta forma 
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pode - se mos trar e m gráfico, do tipo vi s t o na Figura 2, a c urva 

da relação de potênc i a , na q ua l apa r ecem t a n to as pe r das d e 

transmis são como a que l as perdas de e fi c i ê nci a c om o moinho op~ 

rando. 

n. 
X 

"' ~ PN..-,- -- -- -- --- - - --- _ _ ---- -

a:: 
ID 

<I 

o z 
'"' ~ o n. 

PN' 

m' IQoC 

PTt~~~ < A/ 

p 

POTÊNCIA GROSS, HP 

PG 

FIGURA 2- MEDIÇÃO DO "NET POWER" NOS ENSAIOS DE PONY BRAKE 

PARA MOINHOS SEM I - AUTÓGENOS 

De ac o rdo com a Figur a 2 , uma potência "gro s s " (PG) co ndu 

~l ril a uma potênc i a "net " (PN ) de : 

Onde, P 

m 

PN = (PG - P). m [ 1 ] 

pe rda s e letro -mecãnica s 

medid a da 1 ncl i nação da cur va , a qua l var i a de 0 , 90 

a 0 , 98 se gundo percen t ual de v e l ocidade c rí t 1ca uti

liza da no moinho pi l o t o . 

Não obs tante a o que f o i d ito , os fab ri cante s i nd1 cam em 

s uas me t odo l ogia s para o d imens i onamento de moinhos não conve~ 

c lonais , que no cá l c u lo da pot6ncia "net " tambêm deve ser des 

COll tado o consumo pr oduz1 do pe lo mov imento do moinho vaz 1o. 
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Vale dizer, de acordo com este conceito, a equação l ficaria 

assim: 

PN' (PG - Moinho Vazio) .m [ 2] 

ou, 

PN' = PN - Tare Power [3] 

Onde é de scontada, além das perdas de transmissão, a movi 

mentação do moinho vazio . 

. Exemplo l: 

Segulndo estas recomendações, a empresa FLORENCE do ArizQ 

na, EEUU, na sua análise de moagem semi-Autógena, determinou a 

curva de relação de poténcia com base no teste de "Pony Brake" 

(8), simllar à Figura 2. 

Na curva obtlda, observou-se que a inclinação foi um pouco 

diferente para a movimentação do moinho vazio, tomando logo um 

valor constante para o moinho carregado, trabalhando a 24 rpm. 

Perdas (P) 

Moinho vazio 

m 

1,34 HP 

3,52 HP 

0,98 

1,0 kW 

2,6 kW 

Desta forma, um teste piloto com um consumo "gross" de 

11,6 kW teve seu consumo "ne t" reduzido para: 

PN' (11,6- 2,6) X 0,98 8,82 kW 

Exe mplo 2: 

Na Cla. Mlnera Disputada de las Condes, no Chile, deter

minou-se a poténcia líquida descontando-se diretamente o Tare 

Power (Poténcia Brake do moinho vazio) da poténcia Gross llda 

do ensaio (9): 

Poténcia lida (PG) 13,13 kW 

Moinho vazio 4,03 kW 

PN' (13,13 - 4,03) 9,1 kW 

9,1 kW/0,87 tph 10,46 kWh/t 

10 ,·46/0, 97 10,78 kWh/t (valor de projeto) 
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Cabe destacar que , na operação industrial da usina , o con 

sumu de energia atingiu ~3,3 kWh/t (23 % a mais) . 

Exemplo 3: 

Projeto "Pelambres " (Chile). No teste de "Pony Brake" de

terminou-se as seguintes condições (10): 

Potência l.lda (PG) = 10,9 kW 

Perdas (P) = 1 , 52 kW 

Moinho vazio = 0,56 kW (Tare Power) 

m = o, 9 

O projeto de Pelambres utili zou o seguinte cálculo: 

PN 

PN ' 

(10,9 X 0,9 - 1,52) 

8,29 - 0 , 56 

8,29 kW 

7,73 kW 

Em resumo, observamos uma certa a rbitra riedade na forma 

de determinar a potência líquida, onde cadaavaliadorcons idera 

sua particular interpretação do método . 

A Projeção Industrial (Scale Up) 

No caso de se manter na escala industrial as mesmas gran~ 

lometrias (P80, FBO), o Consumo Espe cífico Industrial - CEI é 

calculado da seguinte maneira: 

CEI 
11 t" 

Potênc1a -~= -- x l,025, kWh/t --------- [ 4] 
tph 

Vale dizer , recupera-se a energ i a descontada pe l as perdas 

dinãmicas do moinho operando , sem considerar a energ1a gasta 

em movimentar o moinho vaz1o, e com um novo va l or muito otimis 

ta para m' industrial. 

1 
m' 0,98 [ 5] 

1, 025 
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Para o caso dos moinhos convencionais de bolas, normalme~ 

te de menor diâmetro que os Autógenos, tem-se observado que a 

energia consumida em movimentar o moinho, sem bolas, equivale 

a 5-7% da potência total consumida pelo mesmo moinho a plena 

carga (35-40% de bolas), incluindo as perdas de transmissão, 

isto é 93 a 95% de eficiência de transmissão eletromecânica 

(m' = 0,93 a 0,95). 

Em moinhos Autógenos ou semi-Autógenos espera-se que este 

percentual seja bem superior, devido ao maior diâmetro do 

moinho e, t a mbém, ao fato de que a plena carga destes moinhos 

é obtida com percentual de enchimento muito inferior e com me 

nor d~nsidade da carg a , de modo que a reldção moinho vazio/ 

moinho carregado é maior. 

Baseado em d ados industriais, o Modelo Operacional tem de 

terminado a s eguinte fórmula para o cálculo da potência consu

mida por um molnho vazio, incluindo as perdas de transmissão. 

vz (19,302 X D) + 2!2L~l - 254,058, em kW 
D 

[ 6] 

Fórmula esta que, considerando o tipo de transmissão ele

tromecânica e, levando em conta a relação comprimento/diâmetro 

e a velocldade de rotação do moinh; pro jetado, é corrigida da 

seguinte maneira: 

L B 0,90 
vz. VZ X (---) X (-------) X (----), em kW 

D 0,1836 kl 

Onde, D • diâmetro do moinho, pés 

L comprimento do moinho, pés 

kl constante de transmissão eletromecânica 

B fator que considera a velocidade crítica 

B 
o' 1272 

0,6 X FV + -------- - 0,436 
FV 

[ 7] 

[ 8] 
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sendo FV = fração da velocidade crítica 

crítica). 
(ve loc. atual/veloc. 

Exemplo 4: 

O moinho industrial instalado na DISPUTADA DE LAS CONDES 

(Chile, 1981) é de 28' x 14', operando em média a 71% da velo

cidade crítica (11). 

Capacidade média = 340 t/h 

Consumo médio de energia 13,27 kWh/t 

De acordo com equação 6, 

919,23 
vz 19,302 X 28 + - 254,058 

28 

VZ = 319 kW 

Substituindo nas equações 7 e 8, 

VZ' 
28 

319 X (----) X 
14 

VZ' = 569 kW 

0,1692 0,90 
(------) X (----) 
0,1836 0,93 

Agora, o consumo Gross do moinho em condições normais foi: 

13,27 X 340 t/h 

569 
------- X 100 

4.512 

4.512 kW 

12,6% 

m' = 0,874 

Então, o moinho vazio mais as perdas de transmissão consomem 

12,6% da potência total. Este valor é bem mais alto que aquele 

considerado nas avaliações técnico-~conõmica na etapa de proj~ 

to, quando o sistema semi-autógeno foi .favorecido na sua comp~ 

ração contra a s alternativas conve ncio nais. 
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O fator de segurança, de 10% ou mais, utilizado para pro

jetar os sistemas não convencionais, é aplicado sobre a Potên

cia Instalada e não sobre a potência líquida, de modo que, nas 

análises comparativas, este fator influe no investimento e nao 

no custo operacional. Ou seja, esta metodologia atua novamente 

em favor da comercialização dos sistemas não-convencionais, 

porque é super-dimensionado o equipamento; porém, o custo de 

operação, para fins comparativos contra o sistema convencional, 

fica apenas no valor líquido acrescido em 2 ou 3% (m' = 0,97 a 

o ,98) • 

Os autores r ecomendam que, para a projeção industr1al de 

moinhos Autõgenos ou semi-Aut6genos, teria que se incorporar, 

já no custo de operação, a movimentação do moinho vazio, esti

mada em 10 a 15% para moinhos semi-Aut6genos, dependendo do 

nível de enchimento de bolas, e de 15 a 20% para moinhos total 

mente Autõgenos ou de pebbles. Esta diferença é coerente com 

os maiores valores de consumo observados na prát1ca industrial 

em relação aos valores normalmente estabelecidos na e tapa de 

projeto. 

DETERMINAÇÃO DO CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA PARA MOINHOS DE 

BOLAS CONVENCIONAIS (MtTODO CLÂSSICb). 

A partir de ensaios em planta p1loto, torna-se possível 

estimar o consumo específico requerido para moer num moinho 1n 

dustrial, da seguinte forma: 

Consumo Piloto "Gross", CPG 
Potência lida (kW) 
------------------ kWh/t [9] 

tph 

Consumo Piloto "Net" CPN = CPG x Eft, kWh/t [lO] 

onde, Eft = % da transmissão de energia, descontando-se as pe~ 

das eletromecânicas das transmissões. 

Utilizando a terceira lei de Bond, 

w CPN 
1 

10 Wio (------
IPBO 

1 
-------)I kWh/t 

IFBO 
[11] 
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De onde se calcula o "Work Index Operacio nal" (Wio, kWh / t ) 

para as condições do teste (F80, P80). 

Como as condições granulométricas industriais podem ser 

diferentes (F80', P80'), o consumo base e calculado da expres

são: 

Wbase 
l 1 

lO Wio (----- - -----), kWh/t 
IP8õ' ,/f8õ' 

[ 12] 

O método ene r gét ico convenc1onal considera diversos fato

res de eficiência (correção indu&trlal) para o valor do consu

mo de energia. Para um exemplo específico estes fatores são: 

EF3 = eficiência do maior diâmetro considerado na escala 

industr1al (por exemplo 16,5 pés ) = 0,914 

EF4 = inefic1ência por granulometr1a grosseira na alimen-

taçâo (por exemplo 12.700 m1crometros em vez de 

4.000 m1crometros, que é o máx1mo t eórico ) = 1,1938 

então, 

Wesp Wbase X 0,914 x 1,1938, kWh/t [13] 

Exemplo 5: 

Na operação de uma u~ina piloto para tra t amentodeminério 

de cobre sulfetado (12), obteve-se os segu1ntes r e sultados: 

Potência 11da (gross) 

Capacidade da moagem 

Eficiência de transmissão 

39,34 kW 

21 13 t/h 

81% 

Isto é, 

39,34 
CPG 

2,13 

18,47 X 0,81 

18,47 kWh/t 

l l 
lO Wio (----- - -----) 

ms lsioõ 



Wio 17,83 kWh /t 

Wbase 
1 

10 X 17,83 X (----
/ 1 05 

1 
-------) 
/ 12.7 00 

Wbase = 15,82 kWh/t (industri a l) 

Wesp = 15,82 X 0,914 X 1,1938 = 17, 26 kWh / t 
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Onde este último valor constituiri a , para fin s comparati

vos o va l or de projeto para o sistema convencional. 

Exemplo 6: 

Para o projeto de moagem semi-Autóge na no El Te niente (13), 

fo i utiliza do um particular sistema de cá lculo que f avorece 

ao s moinhos de bolas quando es tes fazem parte do circuito DSAG 

(moinho semi-autógeno e mo agem secundária de bolas, 

br itagem d a carga c irculante ) . 

incluindo 

O minér io de El Te niente apresentou, na e~ca la industrial, 

um Work Index Operacional d e 21,2 kWh/t, portanto, a pro jeção 

do sistema "single stage" most rou o seguinte consumo: 

w 
1 

21,2 X 10 X (----

/ 150 

1 
-------) 1 5 , 21 kWh /t 
110.000 

Ago r a , vo lta ndo ao circuito DSAG, a s car acter í s ticas da 

a limentaç ão dos moinhos secundários de bo las e ra: 

Produto moinho SAG 

Produto do britador 

51 ,15 % da ma ssa (2.159 ~m ) 

48 ,85 % da massa (5 . 97 0 ~m ) 

A granulome tria média da massa alime ntada fo i próxima a 

4 .00 0 ~m (F80). Então, de acordo ao mode lo de Bond: 

Wbase 
1 

21,2 X 10 X (----
/ 1 50 

1 
-----) 13,96 kWh / t 
1 4000 
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Esta deveria ser, para fins de p r o j e to, a e ne rgia base a 

ser consumida pelos moinhos s e c undá r i o s , com a l guma possib i li 

dade de redução no caso d e pré-clas sificar a al i mentação 

(ap r ox. 20% a menos , s egundo e x periência dos Autores ). Mas , os 

mé todos de cálculo utiliza d o s naqu e l e p r ojeto cpnsideraram o 

s eguinte: 

Diferença de energ i a e n t r e F80 10.000 pm e 

do britador ) = 0,62 kWh/t 

ou seja, 

15,21 - 0, 62 = 14,59 kWh/t 

5970 pm (prod. 

E, conside rando só a potência para moer o produto b rit ado , 

W = (14,59 X 0,4885) = 7,13 kWh/t 

Va lor este que foi util izad o em "El Te niente " para projetar o 

s i stema DSAG, quando comparado ao s istema· convencional single

stage. 

ANÁLISE COMPARATIVA 

Na tabe l as 2 e 3 mostra-se uma sequência de c á l c ul o de 

Consumo Especifico d e Energia para ambo s os s i s temas d e comi

nuição, a partir de i nfo rma ç õ e s típ i c as de Planta Piloto (1 2 ). 

Ne s ta s t abe las pode-se observar, a partir do mesmo valor 

de c o nsumo "gross ", uma t endênc i a e m f avorecer o sistema semi 

autógeno e, por outro lado , em pre judicar o sistema convencio

na l. Uma avaliação correta dos ensa i o s mostraria uma d iferen ç a 

de quase 7 kWh/t em fav or d o s i stema c onven c i o nal . A me t odolo

gia usual de cálculo a presenta valores muito próximos. No capi 

tulo s e guinte serão analizados outros aspectos técnicos que P2 

der iam definir ainda mai s este quadro comparativo. 



TABELA 2 

CÁLCU LO DO CONSUNO DE ENERGIA PARA NOI~HOS SEMI- AUT0GENOS 

(CIRCUITO DSAG) 

ITEH 

1. ENSAIO PILOTO MOINHO 6 ' x 2': 

- Tamanho da A1imenta ç ~o , ~ m 
- Tamanho do Produt o , um 
- Pot ê nc i a Lida , kW 
- Ca pacidade, tph 
- Consumo Gro s s , kWh/t 
- N{ve l de enchimento de bola s, Z 

2. POTENCIA LI QU IDA: 

- Mo i nho operand o , kWh/ t 
- No i nho vazio (tare power) 
- Po t ência líquida , kWh/ t 

3. SCALE- UP 

~! ~TODO 
ATUAL 

127 . 000 
2 . 000 

14 ,o 
0 ,758 

18,47 
4,0 

14, 66 
(3 , 88) 
10,78 

- Ne t Power x 1,025 11,05 
- Ne t Powe r x 1 , 15 (incl. moinho vaz i o ) 

4. ê10UHO SECUNDÁRIO 

- Tamanho da Al imentaç~o , ~ m 
(vide exemplo 6) 

- TamAnho do produto , um 
- l<(>rk I ndex Operacional , kWh/ t 
- Capacidad e 
- Cons umo base (Eq. 12), kWh/ t 

1.5 , 82 - 0 , 62 
15 , 20 X () , 4885 

- D~sc() ll t o por pr~- c l a s s ific a ç 5 o 

SU!HOTAL NO I NHO SECUNDÁRIO, kWh/t 

5 . BRITAGEM (Sis t ema DSAG ), kWh/t 

TOTAL, kWh/t 

(1) Pr o p o siç~o do s Au t or es. 

(t /h 

5 .970 

105 
17 , 83 
X 0,4885) 
15,82 
15,20 

7, 43 

7, 43 

0 , 52 

19 ,00 

MÜODO 
CORRIG IDO 

(1) 

127.000 
2.000 

14 ,0 
o. 758 

18,47 
4,0 

14 ,66 
(3,88) 
10,78 

12,40 

4 . 000 

lO S 
17 ,8 3 

t /h 
14,58 

(2,92) 

11,66 

0 , 52 

24,5 8 
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TABELA 3 

CÁL CULO DO CONSUMO DE ENERGIA PARA HOINHOS CO NV ENC IONAIS NÃO 

OTI:-II ZADOS (CIRCUITO SINGLE-STAGE EH CIRCUITO FECHADO E ALTO 

NÍVEL DE EN CH U!EN TO ) 

ITEM 

1. ENSAIO PILOTO 

- Tamanho da Alimentação, ~m 
- Tamanho do Produt o , ~m 

- Po tên c i a Lida , kW 
- Capacidade, t/h 
- Consumo Gross, kWh/t 
- Nível de enchimento , % 

2. POTrNCIA L1QUIDA: 

- Perdas de transmissão (19%) 
- Potência Líquida, kWh/t 

3. WORK I NDEX OPERACIONAL 

- Wio, klfu/ t 

4. SCALE- UP 

(F80 ' = 12 .700 ~m e P80' = 105 ~m) 

- Consumo base , kWh/t (Eq. 12) 

S. FATORES DE EFICIENCIA 

- EF3 (diâmetro 16,5 pés) 
- EF4 (de 4.000 a 12 . 700 wm) 
- EF4 (de 5.400 a 12.700 ~m) 

CON SUMO ESPEC IFI CO MOAGEM, kWh/t 

6. BRITAGEM (Est ima do ), kWh / t 

TOTAL, kWh/t 

(1) Proposição dos Autore s. 

HIÔTODO 
ATU AL 

5.400 
105 

39, 34 
2,13 

18, 47 
35, 0 

(3 , 51) 
14, 96 

17,83 

15, 82 

0, 91 4 
1, 1938 

17, 26 

1, 50 

18, 76 

MIÕTODO 
CORRIGIDO 

(1) 

5 .400 
105 

39,34 
2,13 

18,47 
35,0 

(3 , 51) 
14,96 

17, 83 

15,82 

0,914 

111013 

15,92 

1,50 

17,42 

2 42 
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OTIMIZAÇÂO DO SISTEMA CONVENCIONAL 

Objetivando d e smistificar a tecnologia mine ral, o Modelo 

Operacional foi criado , em 1987, tentando ligar o suporte teó

rico e as ferrame nt a s matemáticas à expe riência adquirida du

rante anos pelos operadores de usinas, abandonando a utiliza

ção de mitos tecnológicos na área mineral (3, 4), e retomando 

o bom senso como a ferrame nta principal para enfrentar o dia-a

dia nas usinas de be neficiamento. 

Os próprios f a bricantes pe nalizam os métodos de dime nsio

namento de moinhos convenci onais mediante a aplicação de inúm~ 

ros fatores empírico s de correção (7), a partir de e xperiências 

em laboratório ou planta piloto. Ademais, por pressao comer-

cial, os siste ma s c onvenc ionais d e cominuição são super-carre

gados com nume r osos equipa mentos auxiliares par a operar em cir 

cuitos fechados, c om equipamentos em stand-by, altíssimo s ní

veis d e carga circula nte, critérios de projeto altamente con

s e rvadores, etc. 

Mediante a a plic aç ã o do Modelo Ope racional (1-3, 15, 18), 

e aprove ita ndo a experiê ncia de outras usinas (14-17), foi de

s e nvolvido o e xemp lo de cálculo mostrado na Tabe la 4. 

TABELA 4 
AVAL I AÇÃO DAS AtTE~ATIVAS DE MOAGEM CONVENCIONAL PARA UM PROJETO 

DE BEN EFICIA}IENTO DE SULFETOS DE COBRE, DE ACORDO AO MODELO OPERACIONAL 

- NQ de moinho s 
- Dimen sÕes (D, L, em pê s ) 

Cons umo especifico de ene r g i a 
(kWh/t on), Ne t 

- Po tência a plicada por cada 
moinho , HP 

- Potência tot a l apli cada, HP 
- Nível de enchime nt o de bol as , % 
- Carga circul ante, 7o 

- Investimento tot a l 1.000 US$ 
- Cu s to de opera ção US$/ t on 

- Cu s to de produção , US$/t on (in c1. 
custo fin anceiro) 

DIMENSlON~~ENTO 

CLÁSSI CO 

6 
16,5' X 31,3' 

16, 89 

5.048 
30.288 

40 
350 

37.730 
1,88 

2,39 

CI RC. OTIMIZADO 
(MOD .OPE RACI ONAL) 

7 
16,5' X 30, 2 ' 

14 , 73 

3 . 773 
26.411 

22,1 

36.140 
1,50 

1,99 
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Pode-se observar que, tamanha diferença d e custos 

(US$ 0,40/t) para um projeto que pretende processar 9 milhÕes 

de toneladas por ano, poderia significar uma e conomia anual de 

US$ 3,6 milhÕes, o que equivale a quase 2% de recuperação de 

cobre dentro do processo. Quando comparado contra o sistema 

semi-autógeno, para o mesmo minério (vide Tabe la 2), a diferen 

ça de custos de operação em favor do sistema convencional oti

mizado, poderia ser maior. 

CONCLUSÓES 

A fabricação de equipamentos de tra tamento d e minérios, 

principalmente de cominuição, é monopolizada por gigantescas 

corporações multinacionais, cuja tendê nci a é come rcializar 

"tec"nologias" e não equipamentos padronizados, eliminando des

te modo a possível concorrência de fábric as de outros países 

ou de pequenos fabricantes independentes. 

A hipótese de utilizar sistemas autógenos ou semi

autógenos movimenta toneladas de minério até centros e speciall 

zados, normalmente no exterior, onde estas t e cnologias acabam 

frequentemente bene ficiadas por tendenciosos métodos de avalia 

ção. Grandes moinhos com motores de alta potência, q ue só podem 

ser fabricados em determinados lugares, são me todicamente reco 

mendados. 

O sistema convencional de cominuição, quando bem otimiza

do, contrapõe-se a toda esta armação comercial, porquanto , além 

de resultar mais econõmico, torna o traba lhoexperimen talmuito 

simples, e moinhos d e tamanho normal podem ser dimens i onados e 

construidos em fábric as locais, evitando a fuga de divi sas para 

o exterior, que envolve muitas vezes o pag amento de c a ríssimas 

consultarias, testes de planta piloto, fr e t es , royalti e s e o 

próprio equipamento, além de evitar a d ependência tecnológica 

durante a vida toda do projeto. 

O jogo de poder e ntre os diversos grupos fabri cante s de 

moinhos resolveu-se nestes filtimos anos em favor dos paises 

escandinavos, os quais adquiriram o controle acionár io das 

maiores empresas (na atualidade são cente nas de fábricas ao 

longo do mllndo, incluindo o Or a sil). Enqu anto isto acontece,.o 
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d e s e nvo lvimento teórico do processo de cominuição fica parali

zado, a part ir de 1964 até hoje , no intento, pouco feliz em sua 

aplicação prática, de modelar a cominuição mediante analogias 

cinéticas da e ngenha ri a q uimica. 

A cominuição c ont i nua sendo uma arte para os operadores , 

um desafio pa ra os pesquis a dore s e um bom negócio para os fa

bricantes de equipamento s . 
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