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Em 1995, a Samarco Mineração S.A. efetuou estudos para definir o circuito que seria 
posteriormente adotado para aumentar a capacidade de produção do Concentrador de 
Germano de 9,4 para 13,3 milhões de toneladas anuais. 

O circuito de moagem escolhido, cujo investimento para implantação foi o menor 
dentre as alternativas estudadas, é pouco comum. Foi introduzido um estágio chamado 
de pré-moagem, em circuito aberto, com moinho de bolas, de função semelhante aos 
moinhos de barras nos circuitos barra-bola. 

Os resultados obtidos, após o início de operação deste circuito em Outubro de 1997, 
mostram que a alternativa adotada tem apresentado desempenho satisfatório . 
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1. INTRODUÇÃO: 

A Samarco Mineração S.A. opera há vinte anos a Usina de Concentração na Unidade 
Industrial de Germano, situada em Mariana, MG, produzindo concentrado de minério 
de ferro a partir de itabiritos, através de flotação do quartzo, para alimentar a Usina de 
Pelotização na Unidade Industrial de Ubu, situada em Anchieta, ES. 

O minério, para a produção do concentrado, é proveniente da Mina de Alegria 
(pertencente ao complexo de Alegria) . É transportado via correia, com 4,5 km de 
extensão, ligando a Mina de Alegria ao Concentrador de Germano. Antes de alimentar 
o Concentrador de Germano, o ROM passa pela Usina de Peneiramento e Britagem, 
para redução da granulometria do minério. 

O concentrado produzido na Unidade de Germano é transportado para a Unidade de 
Ubu através do bombeamento da polpa via mineroduto, com 396 km de extensão, 
ligando as duas Unidades Industriais . As pelotas produzidas na Unidade de Ubu são 
exportadas, utilizando terminal maritimo próprio. 

Em função da demanda favorável de pelotas no mercado internacional, a Samarco 
decidiu em 1997, executar o projeto de expansão de suas Unidades Industriais em 
Germano e Ubu, aproveitando a capacidade máxima de bombeamento do mineroduto 
de 13,3 milhões de toneladas por ano. A capacidade de produção de concentrado de 
Gem.ano passou de 9,4 milhões de toneladas para 13,3 milhões de toneladas anuais . 
Na Unidade de Ubu a produção de pelotas passou de 6,0 milhões de toneladas para 
12,0 milhões de toneladas anuais (o restante do concentrado é vendido como pellet 
feed). 

Atualmente, o circuito de moagem do Concentrador de Germano é composto por doze 
moinhos de bolas, distribuídos em três estágios de moagem. O primeiro estágio 
denominado pré-moagem, introduzido no projeto de expansão do Concentrador, opera 
em circuito aberto, com dois moinhos de 5, 18 x 8,53 m (diâmetro x comprimento) e 
potência de 3.730 kW. O segundo estágio denominado moagem primária, já existente 
antes do projeto de expansão, opera com quatro moinhos de 4,27 x 5, 18 m e potência 
de 1.430 kW, em circuito fechado com hidrociclones. O terceiro estágio denominado 
de moagem secundária, opera com seis moinhos de remoagem, sendo cinco já 
existentes antes do projeto de expansão, de 5,18 x 10,36 m e potência de 4.480 kW, 
num total de 40.060 kW para os moinhos dos três estágios. 

A introdução do estágio de pré-moagem foi a alternativa de menor custo, mas é pouco 
comum. Em conjunto com a moagem primária, já existente, pode ser considerado um 
circuito bola-bola, quando comparado com circuitos barra-bola. 
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Além da introdução dos dois moinhos de bolas do circuito de pré-moagem, o 
Concentrador de Germano foi alterado profundamente. Também foram instalados, um 
moinho na moagem secundária, um espessador de lamas, novos estágios de colunas de 
flotação e de deslamagem e aumentada significativamente a automação. 

2. ALTERNATIVAS ESTUDADAS PARA O AUMENTO DA PRODUÇÃO: 

Na figura O I está representado o circuito básico do Concentrador de Germano, antes 
da expansão. Não estão incluídos os circuitos de britagem, recuperação de finos e as 
etapas de espessamento. 

Na figura 02 está representada a alternativa de aumento em paralelo. Os equipamentos 
adicionais estão contornados com linhas tracejadas. Seria acrescentada uma linha de 
moagem primária com moinho de 2.200 kW, deslamagem rougher, deslamagem 
scavenger e flotação em colunas. Também seriam acrescentadas duas linhas de 
remoagem com dois moinhos, de 4.480 kW cada, e mais uma coluna de flotação 
recleaner. A granulometria de alimentação do Concentrador seria mantida em 98% 
passante em 8 mm. Para isso seria necessário investimentos na britagem e também no 
sistema de captação de água nova. A granulometria do produto da moagem primária 
também seria mantida em 80% passante em 0,149 mm. 

Na Figura 03 está representada a alternativa de introdução da pré-moagem, com dois 
moinhos de pré-moagem em circuito aberto, com potência de 3.730 kW cada, um 
estágio de deslamagem cleaner, uma linha de remoagem com um moinho de 4.480 kW 
e mais um estágio de flotação em colunas, após a remoagem. Os moinhos de pré
moagem foram dimensionados para receber um produto da britagem mais grosseiro, 
com 100% passante em 16 mm e o produto da moagem primária com 94% passante 
em O, 149 mm. Com isto, o investimento na britagem foi consideravelmente reduzido. 
Também não foi necessário investimento no sistema de captação de água nova. Com a 
introdução do estágio de deslamagem cleaner foram aumentadas as eficiências dos 
circuitos de deslamagem e flotação convencional. 

Para alimentar os moinhos de pré-moagem foi mantido o mesmo sistema de 
alimentação existente, não sendo necessário investimento para construção de um novo 
túnel sob a pilha de alimentação dos moinhos primários, novo alimentador, correias, 
balanças e ciclones para os moinhos de pré-moagem, pois operam em circuito aberto. 

Os moinhos de pré-moagem são de mesmo diâmetro que os moinhos secundários 
existentes e fabricados pela mesma empresa. Os sistemas de acionamento são 
idênticos. Isto possibilitou economia significativa em peças reservas, como coroas, 
pinhões, motores e redutores. 
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Figura 01. Circuito antea da expansio 
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Figura 02. Alternativa aumento em paralr lo 
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Para a obtenção do corte mais fino nos ciclones primários, foram instalados mais dois 
ciclones de 26 polegadas de diâmetro em cada bateria e aumentada a capacidade da 
bomba de descarga dos moinhos. Os ciclones que eram de fundo chato foram alterados 
para fundo cônico, convencionais. 

O estágio cleaner de deslamagem é feito em uma bateria de I3 ciclones de I O 
polegadas de diâmetro. Para a instalação deste estágio, as baterias de ciclones 
primários e deslamagem rougher foram mudadas de posição. 

O volume de flotação convencional foi mantido e o acréscimo necessário foi feito 
através de mais um estágio rougher de flotação em coluna, com três colunas 
retangulares de 3 x 6 x 13,6 m e duas colunas scavenger, retangulares de 3 x 4 x I3 ,6 
m. As quatro colunas já existentes, circulares de 3,66 (<!>) x I3 ,6 m, passaram a ter a 
função cleaner. 

3. DIMENSIONAMENTO DOS MOINHOS DE PRÉ-MOAGEM: 

O dimensionamento foi efetuado adotando a teoria de Bond, com os seguintes 
parâmetros : 

- Taxa de alimentação = 2.353 t/h 

-Wi = 4,65 kWh/st 

- F80 = 4.500 Jlm 

- P80 = 223 Jlm 

- Fator de eficiência para o conjunto motor/redutor = 0,92 

- Fator de eficiência para moagem em circuito aberto ( EF2 ) = I, I O 

Desta forma, a potência necessária para a pré-moagem seria de 7.515 kW no total e 
3.757 kW por moinho. Foram selecionados dois moinhos de 5,18 m de diâmetro por 
8,53 m de comprimento, operando a 74 % da velocidade critica, 36% de enchimento, 
acionamento duplo, motor de indução e redutor e potência de 5.000 hp (3 .730 kW). 

Os moinhos primários existentes são acionados por motores síncronos e embreagem. 
Têm 4,27 m de diâmetro por 5,18 m de comprimento. Operam a 71,5% de velocidade 
critica, 38% de enchimento, com potência de 1.430 kW cada. São quatro moinhos num 
total de 5.720 kW. 
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A potência total instalada nos circuitos de pré-moagem mais moagem primária é de 
13.235 kW. 

As modificações no Concentrador de Germano foram finalizadas em Outubro de 1997. 

4. DISCUSSÃO DA ALTERNATIVA DE PRÉ-MOAGEM EM CIRCUITO 
ABERTO: 

A configuração do circuito adotado é semelhante à circuitos barra-bola. Este tipo de 
circuito é reconhecido como energeticamente eficiente para minérios de Wi elevado, 
em que são necessários impactos fortes, de barras, para provocar a quebra das 
partículas grosseiras. Nestas condições, as taxas de aJimentação e o fluxo de polpa no 
interior do moinho apresentam valores baixos, ao contrário do que ocorre com 
minérios como o da Samarco, de Wi baixo, de elevado percentual de finos . Estas 
condições permitem altas taxas de alimentação dos moinhos e não é necessária a 
utilização de barras. Nos testes efetuados em laboratório, verificou-se que bolas de 90 
mm de diâmetro seriam suficientes para fragmentar as partículas grosseiras. A prática 
industrial mostrou que bolas de 75 mm são suficientes. 

No caso de circuito fechado, com cargas circulantes da ordem de 200%, a bomba de 
alimentação dos ciclones é de grande porte, em função do grande volume bombeado. 
Na moagem primária a potência do motor da bomba corresponde a 26% da potência 
do moinho. Este valor é maior que o fator de correção aplicado no dimensionamento 
dos moinhos de pré-moagem, para correção da energia devido circuito aberto, que é de 
10%. 

Estes aspectos, e o menor investimento necessário para implantar esta alternativa, 
mostraram que a configuração do circuito não é imprópria. 

A seguir são mostrados os principais índices de processo da pré-moagem, moagem 
primária e moagem secundária. 
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5. COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS PREVISTOS E OS OBTIDOS 
EM DEZEMBRO DE 1997: 

Tabela 01. Resultados previstos e obtidos em Dezembro de 1997. 

Parâmetro Projeto Dezembro 97 

Taxa de alimentação do concentrador (t/h) 2.353 2.264 

%-0,149 mm na alimentação do concentrador 40 50 

%- 0,149 nun no produto da moagem primária '14 92,7 

Consumo específico de energia na pré-moagem (kWh/t) 3, 17 3,26 

Consumo específico de energia na moagem primária (k Whlt) 2,43 2,45 

Taxa de alimentação por moinho secundário (t/h) 266 260 

Blaine alimentação da moagem secundária (cm2/g) 625 581 

Blainc produto final (cm2/g) 1.700 1.748 

l}í.- O.O.t4 mm na alimentação da moagem secundária 40 42,65 

~,044 mm no produto da moagem secundária !!6 84,20 

tsumo específico de energia na remoagem (kWhlt) 16,X2 16.76 

Comentários: 

O material alimentado no Concentrador apresentou maior percentagem passante em 
0,149 mm que o previsto. Esta é uma condição mais favorável. O produto final obtido 
foi I ,3% mais grosseiro que o previsto. No item 6 esse aspecto será discutido. 

O consumo específico de energia na pré-moagem foi maior que o previsto, mas, nas 
moagens primária e secundária foram próximos. 

A percentagem passante em 0,044 mm na alimentação da moagem secundária foi 
maior que o previsto, mas o produto obtido foi mais grosseiro, com 84,2% obtido e 
86% previsto. O Blaine na alimentação foi menor que o previsto, mas no produto 
fmal foi maior. Com ajustes na classificação o valor de 86% passante em 0,044 mm 
pode ser obtido. 

O conswno de bolas na pré-moagem foi maior que o previsto, mas, na moagem 
primária e secundária foram menores. O custo global obtido foi menor. 
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6. COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS PREVISTOS E OS OBTIDOS 
EM JANEIRO DE 1998: 

Em Janeiro de 98, o Concentrador foi alimentado com minério diferente do mix 
normal. Os resultados obtidos nos circuitos de pré-moagem e moagem primária são 
apresentados na tabela 02. 

Tabela 02. Resultados previstos e obtidos em Janeiro de 1998. 

Parâmetro Projeto Janeiro 98 

Taxa de alimentação do concentrador (t/h) 2.353 2.201\ 

%-0,149 nun na alimentação do concentrador 40 411.04 

%-0,149 nun no produto da moagem primária 94 90.65 

Consumo especifico de energia na pré-moagem (kWhlt) 3,17 3,34 

Consumo especifico de energia na moagem primária (kWh/t) 2,43 2.4'J 

Consumo especifico de energia total (kWh/t) 5,60 5,83 

Pelos resultados da tabela 02 verifica-se que a granulometria da alimentação está mais 
favorável, mas o consumo específico de energia obtido foi maior que o previsto e a 
percentagem passante em 0,149 mm está menor. 

Na figura 04 está representada a curva de cinética de moagem, obtida através do 
ensaio de moagem em laboratório, efetuado para previsão do conswno de energia. 
Este ensaio foi efetuado com o composto mensal de alimentação do concentrador. 

Cinétiu de Moacem- Janeiro de 1998 
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Figura 04. Cinética de moagem - ensaio de laboratório. 
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Como pode ser verificado, apesar do material apresentar menor porcentagem passante 
na alimentação, exigiu um tempo maior de moagem para atingir a granulometria 
correspondente à 94% passante em O, 149 mm prevista no projeto. 

O tempo de moagem previsto era 15 minutos e o obtido foi 19,3 minutos. O tempo de 
15 minutos corresponde à energia de 5,60 kWh/t industriais. O tempo de 19,3 minutos 
corresponde à 7,21 kWh/t. Então, o fato do produto estar com granulometria mais 
grosseira é justificável. 

Foi efetuada a determinação de Wi em laboratório. O valor encontrado foi 8,59 
kWh/st, confmnando o comportamento da curva de cinética de moagem, obtida para o 
minério processado em Janeiro de 1998. O valor de projeto é 4,65 kWh/st. 

Se for calculada a granulometria prevista, utilizando a energia disponível, o Wi de 8,59 
kWh/st e aplicando os fatores de correção de Rowland, chega-se à urna percentagem 
passante em O, 149 mm de 75%. Como o valor obtido foi 90,65% conclui-se que o 
circuito apresentou eficiência maior do que o esperado. 

7. CONCLUSÕES: 

A opção adotada para o circuito de moagem do Concentrador de Germano, com a 
introdução dos moinhos de pré-moagem, tem apresentado resultados satisfatórios. 

No caso de processamento de minérios de Work Index alto, como em Janeiro de 1998, 
pode-se dizer que o desempenho foi superior ao esperado. 

O menor custo de implantação do projeto e os resultados industriais que confirmam os 
estudos de laboratório, mostram que a alternativa escolhida foi a mais adequada para o 
processamento do minério no Concentrador de Germano. 
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THE MODIFICATIONS MADE lN THE GERMANO 
CONCENTRA TOR lN O ROER TO INCREASE THE 

CONCENTRA TE PRODUCTION FROM 9.4 TO 13.3 MILLIONS 
OF TONS PER YEAR 

ABSTRACT 

Joaquim Donizetti Donda 
Hélio Sérgio de Souza 

Geraldo Magela André Silva 

ln 1995, Samarco Mineração S.A developed studies in order to define the best 
flowsheet to increase the concentra te production from 9,4 to 13,3 millions of tons per 
year. 

The grinding circuit selccted, which presented the lowest cost of instalation was not 
common. Two ball mills in open circuit were added preparing the feed to the existing 
mills, in one step called prc primary grinding, whose function is similar to rod mills in 
rod-ball mills circuits. 

The rcsults after the start-up of operations, in October 1997, confirmed that the circuit 
is performing as expected. 

Key-words: lron ore, pelletizing, grinding. 
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