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SUMÁRIO
Este estudo contempla a investigação do comportamento da moagem da Companhia

Vale do Rio Doce (CVRD) - CARAJÁS em moinhos tubulares de barras para
identificar alternativas visando aumentar sua capacidade. Este relatório reúne os
resultados dos estudos elaborados a partir da investigação do comportamento na
moagem de dois tipos de minérios básicos: Hematita Dura e Hematita Mole e para duas
linhas de moagem, independentemente.
A metodologia adotada neste trabalho consta da utilização de recursos de simulação do
processo através de modelamento matemático, devidamente calibrados, a partir de testes
industriais. Através da simulação do processo foi possível investigar o comportamento
do circuito com respeito as várias variáveis operacionais e de projeto

Foram

investigados, também, novas configurações para o circuito, que permitam atingir o
mesmo objetivo de aumento de capacidade da moagem.
Palavras chave Moagem, Simulação, Moinho de Barras, Modelamento Matemático,
Otimização.

ABSTRACT
This study concerns the investigation of the grinding behavior at CVRD - Carajàs of
tubular rod mills in order to identifY the available alternatives for increasing their
capacity. This report presents the results of the investigation of grinding behavior of two
types of basic minerais hard hematite and soft hematite, and for two independent
grinding tines The methodology adopted in this study consists of using process
simulation resources through mathematical modeling, duly calibrated, based on industrial
tests. By process simulation it was possible to investigate the behavior of the circuit with
regard to the ditferent operational and design variables. New configurations for the
circuit were also investigated, allowing the sarne goals to be reached in terms of
increasing grinding capacity
Keywords Grinding, Simulation, Rod Mill, Mathematical Modeling, Optimization
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INTRODlJÇÃO
A otimização total de uma usina de moagem tem como objetivo alcançar o máximo de
desempenho técnico ou econõmico e consiste em duas partes:
Otimização Estacionaria
Otimização Dinâmica
A otimização estacionaria para usinas de cominuição, trata de identificar as melhores
condições operacionais para o circuito existente e estudar opções de modificação do
circuito. A implantação dos resultados da otimização resulta em maior eficiência da
operação, portanto, maior capacidade, um produto de melhor qualidade, ou menor
consumo de energia para a mesma capacidade.
Para usinas de cominuição, a otimização dinâmica trata do problema de distúrbios não
previsíveis de moabilidade e de granulomctria do minério alimentado, que causam perdas
de produção. A implantação de sistemas avançados de controle automático (sistemas
especialistas preditivos), assegura o funcionamento da usina próximo aos limites técnicos
teóricos em face dos distúrbios.
Para a usina da CVRO - Carajás de moagem em moinhos tubulares de barras, o
programa de otimizaçâo tem como objetivo aumentar a capacidade de produção através
da otimização estática de modo a estabelecer as melhores condições operacionais do
circuito aluai e levantar novas configurações para o circuito que possibilitem atingir o
mesmo objetivo.
O presente estudo consta da determinação, por métodos de modelamento matematico e
simulação por computador as opções para a obtenção de aumento de capacidade. Esta
análise foi feita com o auxilio de recursos de simulação do processo, e as capacidades
dos circuitos, para as várias situações, foram preditas através dos modelos populacionais.
Os modelos populacionais mostraram-se bastante úteis para o estudo do comportamento
do circuito de moagem, frente a variações das condições operacionais em vários arranjos
do circuito.
O trabalho da CEMI teve a seguinte orientação O modelo para o processo de moagem
em moinhos de barras foi desenvolvido, com base na cinética de quebra, e descreve
como a distribuição de tamanho das partículas muda no moinho de forma estagiada,
assumindo-se vários estágios de moagem em série. São determinados os sub-processos
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mais importantes durante a moagem, através dos modelos matemáticos, chamados como
cinética de quebra e estágios consecutivos de moagem. A descrição da quebra diz
respeito a velocidade que um dado tamanho de partícula é quebrado, e qual a
distribuição de tamanhos menores das partículas geradas. O modelo de estágios de
moagem está relacionado com a taxa de alimentação, de forma similar ao tempo médio
de residência.
Os estudos de otimização da moagem de barras foram conduzidos com a utilização dos
modelos populacionais. Este método permite a obtenção de todas as informações
necessárias para sua utilização na otimização da moagem, o que é praticamente
impossível com a utilização de métodos tradicionais.
Os trabalhos envolveram sete partes básicas

I )Testes de auditoria na usina para

determinar a elicicncia da operação de moagem; 2)Amostragem em situações específicas
da operação de moagem e classificação por classificador espiral; 3)Estimação dos
parâmetros de cinética de quebra, para calibração dos modelos; 4)Testes de validação
dos modelos; 5)Simulações em computador para predição da capacidade da moagem em
várias condições, 6)Determinação de alternativas para otimização da moagem de barras,
7)Acompanhamento dos dados históricos operacionais através de gráficos sequenciais e
histogramas.
Este relatório reune resultados obtidos com o levantamento dos efeitos da granulometria
da alimentação na capacidade de moagem, bem como, o efeito da porcentagem de
sólidos e opções de novos arranjos do circuito .

Dt:SCRIÇÃO DO CIRCliiTO DE MOAGt:M DA CVRD- CARAJÁS

A usina da COMPANUIA VALE DO RIO DOCE- CARAJÁS (CVRD-CARAJÁS)

é localizada no município de Parauapebas, estado do Pará - Brasil. Esta usina beneficia
atualmente cerca de 40 milhões de toneladas de minério de ferro hematítico, gerando
basicamente dois produtos: Sinter -feed e Natural pellet, este ultimo para redução di reta .
As características fisico-químicas do minério possibilitam seu processamento através de
britagens, classificação por peneiramento/hidrociclonagem e moagem.
O circuito de moagem da usina da CVRD-CARAJÁS, responde por 15% da produção
total e é utilizado para cominuir material granulado proveniente do peneiramento
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secundário e, eventualmente, do peneiramento terciário. A moagem deste material é feita
em moinhos tubulares de barras, em duas linhas paralelas, seguido de classificação em
classificadores espirais. O produto final é o undersize dos classificadores espirais e o
overflow é enviado para espessadores de rejeito, através de bombeamento. A seguir são
descritos as características do circuito, e aspectos operacionais:

Moinh(J de ba"as:
- Fabricante: Faço

- % de enchimento: 22 - 23%

-Potência instalada: 1100 KW

- Alimentação: 500 a 600 tlh

-Dimensões: 12.5' X 18'

- Rotação 15,6 RPM (68,5%

Vel.

crit.)
- Descarga periférica central

- Desg. barras: 150 a 200 g/ton.

- Carga de barras padrão:
(comprimento: 5,5 m)
Diâmetro (pol.)

%retida

Clas.~ifkad(Jr

Espiral:

4"

9.0

- Fabricante: Faço

3 112"

-Bacia Full-flare

3"

29.0
34.0

2 1/2"

28,0

- Rosca: Duplo passo 80"

- Potência: 2 x 30 cv;

2"

- N° roscas: 2

MODELOS MATEMÁTICOS

Moinh(J de Ba"as
O modelo de moinho de barras utilizado neste trabalho foi publicado por LYNCH e
adaptado para a finalidade de simulação por Callcott- Lynch.
O modelo de Lynch descreve a moagem como uma série de estágios de quebra na qual
partículas grosseiras da alimentação do moinho constam no primeiro estágio. A descarga
deste primeiro estágio será remoída no estágio posterior. O número de estágios é função
da taxa de alimentação e é dado pela seguinte equação:
K = FV u

K

= Constante de moagem;
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F

= Taxa de alimentação em t/h;

V= Número de estágios;
A equação geral do modelo é: P = [

fi
j

X; = (I -

c ) (BS +I -

xi ]

I

s ) [(I- c (BS +I - s )]

I

f

n= n=x. ..
1"

X3X2XI

j ==l

= Matriz identidade;
f = Alimentação;
JG = Matriz do estágio j + I;
I

C= Vetor de classificação;
B

= Função de quebra;

S = Função de seleção;
Lynch definiu a "Função de Seleção" como a probabilidade de quebra de cada fração
granulométrica. Neste estudo, foi utilizado o conceito de "Função de Seleção" como a
taxa de quebra de cada fração granulométrica.
A "Função de Quebra" é a distribuição granulométrica característica produzida a partir
da quebra de cada fração de tamanho.

TESTES EXPERIMENTAIS E AMOSTRAGEM
A auditoria na usina e testes em várias condições operacionais, teve como objetívo
determinar o nível de desempenho da moagem, e permitir a construção dos modelos
matemáticos para a moagem em moinhos de barras, e da classificação por classificadores
espirais. O desempenho atual da moagem foi determinado através destes testes, o qual
foi utilizado como padrão de comparação para as várias condições· levantadas para
otímizar o circuito.
A campanha de amostragem foi orientada para testes com dois tipos básicos de minério:
tipo HD - Hematita dura e tipo HM - Hematita mole. Estes dois tipos são identificados
na operação por comportamento distinto frente à moagem. Outras variações de tipos de
minério podem ocorrer, entretanto, com respeito às suas caracteristicas químicas. Além
dos tipos, foram testados os dois moinhos existentes nos circuitos independentes.
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A primeira etapa de testes na usina teve como objetivo a obtenção de dados para a
calibração dos modelos levando-se em conta os tipos de minérios de comportamento
distinto na moagem e para cada linha de moagem. A segunda etapa, foi um complemento
dos estudos, visando investigar a influência do diâmetro máximo de barras na carga
moedora.
Os testes experimentais foram elaborados variando-se a taxa de alimentação e o/o de
sólidos no moinho, como variáveis independentes. A potência e distribuições
granulométricas dos fluxos amostrados são variáveis dependentes ou de desempenho .
Para os estudos foram considerados dois tipos básicos de tipologia de minério:
HD - Hematita dura: caracterizado pelo material coeso e compacto oriundo das
frentes de lavra onde são identificados estes materiais, para a moagem HD, é na maioria
das vezes, a sua mistura com outros tipos menos compactos;
HM - Hematita macia: caracterizado pelo material da mina menos compacto. Este
material é preferencialmente moído, quando comparado ao HD.
O conjunto de testes das duas etapas foram utilizados para a construção e calibração dos
modelos matemáticos para o circuito em várias condições distintas, de forma a permitir a
pesquisa da influência das variáveis operacionais e projeto no desempenho da moagem.

ESTIMAÇÃO DOS PARÃMETROS CINÉTICOS DE QUEBRA
Os parâmetros de seleção e quebra foram estimados através da utilização de um software
específico de retrocálculo desenvolvido pela CEMI. Este software permite a obtenção
dos parâmetros dos modelos que melhor ajustam os dados medidos com os dados
preditos de granulometria do produto pelo modelo.
As situações a que se submeteram a pesquisa de parâmetros específicos de calibração
para os modelos são: o/o sólidos global (todos os testes conjuntamente), o/o sólidos alta,

o/o sólidos baixa,% sólidos padrão (ou média),-tamanho máximo de barras padrão (4"), e
tamanho máximo de barras menor (3'12").
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RESULTADOS E CONCLUSÕES

Os vários resultados dos testes na usina, para calibração dos modelos, foram reunidos
em tabelas. Ao analisar estes resultados, dificilmente pode-se entender algum
comportamento da moagem a partir da variação das condições operacionais. Isto pode
ser explicado por dois pontos básicos:
I) Pela dificuldade de variação de apenas uma condição operacional e, ao mesmo tempo
manter-se as demais constantes;
2) Pela pequena amplitude observada nos valores das variáveis de desempenho da
moagem a partir do intervalo de taxa de alimentação testado.
Contudo, a partir da linha de investigação do comportamento da moagem através de
simulação, foi possível elucidar este comportamento em cada condição estudada. A
diferença básica dos métodos de otimização da moagem por testes operacionais e por
simulação, é a possibilidade de obtenção de um "retrato" imediato da moagem com boa
precisão, a partir do segundo método.
Os resultados do estudo podem ser resumidos em duas classes distintas:
Resultados para o circuito atual - Silo apresentados os resultados do estudo das
variáveis operacionais na moagem atual, identificando as condições que proporcionam
ganhos reais de produtividade com medidas imediatas. As variáveis estudadas para esta
classe silo: % de sólidos, granulometria da alimentação, nível de enchimento da carga de
barras e diâmetro máximo das barras.
Resultados para as opções de alteraçio do circuito -Nesta classe silo apresentados
os resultados de ganhos a serem alcançados a partir de implementação de modificações
no circuito atual. Estes resultados silo bastante importantes, uma vez que esta rota
permite ganhos mais significativos de aumentos de produtividade e melhor controle do
processo. Cada uma destas opções serão discutidas em detalhes, a -seguir.
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Cire~~ito Âl11al

As conclusões principais com respeito a operação do circuito atual são:

I) A operação com 86% de sólidos é recomendada e proporciona maior produtividade
comparada ao valor utilizado como padrão operacional (76%);
2) A capacidade da moagem aumenta diretamente com o aumento do enchimento de
barras no moinho. Recomendou-se aumentar o enchimento, imediatamente, para cerca
de 25%, até atingir o limite da disponibilidade de potência atual;
3) A diminuição do diâmetro máximo de barras na carga moedora de 4" (padrão) para 3
1/2" mostrou ser prejudicial para os resultados de capacidade do circuito.
A investigação com menor diâmetro de barras foi urna rota lógica por não se ter
disponíveis barras com maiores diâmetros. Contudo, os resultados indicaram ser
promissor testar-se o aumento do diâmetro ( 41/2" ou 5"), via simulação, que permite
avaliar o desempenho da moagem imediatamente com testes industriais de curta duração,
com um pequeno lote de barras.
4) A tipologia de minério testada tem influência nos resultados de capacidade do
circuito, sendo que o tipo HD apresentou resultados mais favoráveis.
5) O desempenho do circuito do moinho I foi superior ao circuito do moinho 2. Este
resultado foi devido ao diferente nível de desgaste do revestimento dos dois moinhos .
6) A capacidade da moagem aumenta diretamente com o aumento da velocidade de
rotação do moinho. Contudo, a alteração da velocidade de rotação do moinho implica no
aumento de potência instalada, além de necessitar de modificações/troca do redutor. Um
estudo mais detalhado deverá ser elaborado para verificar o custo/beneficio desta
medida.
7) A granulometria da alimentação da moagem interfere significantemente no
desempenho da moagem. Quanto mais grosseiro o material alimentado, menor a
capacidade da moagem.
A figura I apresenta o fluxograma do circuito atual e as figuras 2 a 7, apresentam os
resultados do comportamento da moagem com respeito as várias variáveis operacionais.
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Figura 1 - Fluxograma do oircuito atual.
A tabela I reúnem todos os resultados simulados médios.

Tabela I - Resultados de Simulações- Circuito atual
Coedltlo

Capacidade tllt

Poceada KW

Gaaho 'Yo

**Coediç•o padrto• •

466

%Sólidos Alia
'Yo Sólidos Baixa

492

9 13
923

+5,5

440

900

TUWIIIo m.b:lmo de barras:

••

-

-s.s

-

466

913

390

8-10

-16.4

819
984
11 54

-5,6
+5,5

30%

440
492
554

H 'Yo

580

1328

+ )8,9
+24,4

'Yo rolaçlo u flka (aiUaJ-68~% )
60
65

41<1
440

780

- 11,1

8-10
991

-5.6
+5,6

10n

+ 12.2
-15,9
-7, 1

466
495

840
880
91 3
924

536

950

3 112"

Enchimento de bnru (acuaP.lJ% )
20%

25%

15

492
523

80

Granulomctria AlhneatiiÇiu:
Multog105sa
GIOSsa
Mócba (cond padrllo)
Fin3
Mu11o fina

392
433
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-
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Figura 2 - Resultados de simulaçio para o comportamento comparativo para os dois
moinhos e os dois tipos de minério.
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Figura 3 • Resultados de simulaçio para a influencia da % de sólidos na moagem minério tipo HM., no inoinho 2
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Figura 4 - Resultados do desempeqho da moagem a partir da variaçio do grau de
enchimento da carga de barras.
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Figura 5 - Resultados do teste de variação do tamanho máximo de reposição de barras
no moinho 1.
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Figura 6 - Resultados da variação da rotaçllo do moinho.
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Figura 7 - Resultados de simulação para a variação da granulometria de alimentação da
moagem - Tipo de minério HM, moinho I.
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OPÇ()ES DE ALTERAÇÃO DO CIRCUITO

A seguir é apresentado um quadro resumo dos resultados de simulação para várias
opções para o circuito atual, tabela 11, a segulr Todas estas opções levantadas deverão
ser detalhadas, posterionnente, para avaliação do custo beneficio de sua implantação. De
modo geral, os resultados das opções estudadas foram muito mais favoráveis em relação
ao circuito atual. O grande problema da moagem atual é a contaminação de grossos no
produto e a impossibilidade de controlã-la, levando a baixas produtividades do circuito.
A medida que se adotam alternativas de classificaçilo do produto dos moinhos por
peneiramento, a qualidade do produto será mais unifonne e a produtividade do circuito
será maior.
Tabela 11 - Resultados de simulações - Opções do Circuito
CONDIÇÃO

CAPACIDADE 1/b

POTÊNCIA

CANBO "/o

KW
466

91J

Cln:. l · Moagem em circuito fechado c/
peneirn

606 a699

10923 1261

+ 30,0 8 +50,0

Cln:. J - Moagem cm circuito aberto com

606 a 699

993111 146

+30,0 a +50,0

Clrc. 4 • Moagem e brJla&cm em circuito
abertos

606 a 699

993a 1146

+ 30,0 a +50,0

Clc. S • Moagem cm circuito aberto c
britagcm em circuito fechado com peneira

606 a699

993 3 1146

+30,0 a +50.0

• • COOtdiç,io Padrio •• (Circ. AIWII •

Circ.l)

prQcluç4Q de granulado

arcuito 2- Moagem em circuito f echado com peneira
Este circuito consiste na utilização de uma peneira vibratória,, recebendo como
alimentação o produto do moinho. O oversize da peneira {+ 10 a 13mm) será recirculado
para a alimentação da moagem, através de transportadores de correia. O produtó
passante na peneira será a alimentação do classificador espiral Esta opção tem como
ún.ico inconveniente a necessidade de instalação de um grande transportador de correia
para a carga circulante, implicando em altos investiment.os.
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A figura 8 apresenta o Ouxograma báaíco deste circuito.

Figura 8 - Fluxograma do circuito 2 - Moagem em circuito fechado com peneira,

Oratito J - M tHlgem em cirCIIiiQ 111Nrto

CQ#rf

prodMç4o tk gNUtNIIlt/Q

Esta opção para o circuito de moagem é bastante semelhante a opção anterior. Neste

caso,

o oversize da peneira não será recirculado para a moagem e será um material

granulado a ser produzido e incorporado ao produto granulado existente. A concepção
deste circuito é bastante simples em termos de arranjo mecânico. A desvantagem desta
concepção é a necessidade de produção conjunta de granulado, o que poderá ser um
transtorno nas ocasiões em que as características químicas do material granulado
produzido na moagem forem proibitivas para a sua incorporação ao produto granulado
da usina como um todo.
A figura 9 apresenta o fluxograma básico desta opção para o circuito de moagem.
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FJg!JfB 9 - Auxograma do circuito 3 - Moagem em circuito aberto com produçlo de gl'lnllados.
Circuito 4 - M011gem e britagem em circuit()S IIberlos
Neste circuito é utiliza<!JI a mesma concepção do circuito anterior Diferenciam-se pela
britagern do material retido na peneira em britador de cone tipo -abeça-curta- , em
circuito aberto. Este material britado é incorporado ao undertlow dÓs classificadores
' espirais (produto final). Est.a concepçio do circuito poderá ser executada de forma a
permitir a produção opcional de granulado pela moagem, através de desviadores de
fluxo. Desta maneira este circuito seria transformado para a opção anterior (circuito 3)
A figura 10 apresenta o fluxograma básico desta opção para o circuito de moagem.
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Figura lO - Fluxograma do circuito 4 - Moagem e britagem em circuitos abertos.
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OTCJ~ito 5 -

MOGgmt em citY:Mito (lberto e hrit"gem em ciraliJo feclttulo com poteiro

A concepçilo deste circuito é semelhante ao anterior, diferenciando-se pela recirculaçao
do produto da britagem para a mesma peneira de classificaçilo. A rccirculação deverá ser
feita através de transportadores de correia.
Esta conoepçilo vai de encontro ao caso de nilo ser passivei a britagem em circuito
aberto para a produção de sinter feed dentro da especificaçlo desejada. Teoricamente, de
acordo com ca1àlogos de aplicaçilo de britadores fornecidos pelos fabricantes, é possível
a britagem em circuito aberto com britadores de cone tipo "cabeça-curta". Entretanto,
podem ocorrer dificuldades devido às próprias características do material a ser britado. É
recomendável a execuçlo de testes piloto com o próprio material produzido na moagem
ou similar (de mesma distribuição granulométrica), para melhor definição do circuito
mais adequado a utilizat.
Outra alternativa para o circuito, é a utilizaçilo de outros tipos de britadores, como por
exemplo, britadores de impacto. A figura li apresenta o fluxograma básico desta opçio
para o circuito de moagem.
Uma grande vamagem da utiliz.ação de opçio de modificação do circuito atual é a
expectativa de uma menor incidência de quebra das barras do moinho. Isto é esperado
por se poder operar os moinhos com taxas de alimeotaçlo mais altas, podendo diminuir
o desgaste localizado nas extremidades das barras, hoje observado com bastante
intensidade.

FtgUta 11 - Flwtograma do circuito 5 - Moagem em circuito aberto e britagem ou
circuito fechado com peneira.
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