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A indústria de produção de alumínio envolve três etapas estanques que são a lavra e tratamento de ·bauxita, 

produção de alumina e obtenção de alumínio metálico. A maior parte dos circuitos industriais de tratamento de 

bauxita inclui britagem e moagem do minério lavrado, de forma a gerar um produto adequado ao processo Bayer 

para produção de alumina. Em função das características do minério os processos de cominuição incluem, 

tradicionalmente, britagem mono ou multi-estagiada, seguida de moagem em moinhos de barras, seguida ou não 

de estágios finais de moagem em moinhos de bolas. Alternativas a circuitos tradicionais registram a moagem de 

bauxita em moinhos SAG, empregada há mais de uma década para minérios das jazidas de Darling Range, no 

sudoeste australiano. No presente trabalho são apresentadas e analisadas as etapas de desenvolvimento de um 

circuito industrial de moagem pela rota SAG da bauxita contida nos depósitos da região de Paragominas, no Pará. 

As características peculiares desses depósitos orientaram a seleção das condições singulares de moagem em 

moinho piloto, em campanha realizada recentemente nas instalações do C.l.M.M., em Santiago do Chile. As 

análises dos resultados obtidos indicaram a viabilidade técnica da moagem estagiada da bauxita de Paragominas 

em moinho SAG e de bolas, com etapas intermediárias de classificação. Além da eliminação de finos naturais do 

minério, o processo inclui a adequação do produto às especificações para transporte, via mineroduto de 230 km, 

até as instalações industriais da Aluvale, em Barcarena no Pará. 
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INTRODUÇÃO 

A Cia. Vale do Rio Doce, dentro do seu planejamento estratégico de negócios que tem como uma das 

suas principais metas transformá-la em uma empresa de porte mundial com um valor de mercado de US$ 23 

bilhões até o final desta década, elegeu a área do alumínio como um dos principais elementos deste plano. 

A CVRD domina integralmente todas as fases do ciclo do alumínio, desde a pesquisa geológica, lavra e 

beneficiamento da bauxita e produção de alumina até a produção do alumínio. Suas reservas de bauxita 

localizadas no Estado do Pará podem ser classificadas como de classe mundial, tanto em termos de volumes 

quanto de qualidade, e podem ser comparáveis ao minério de ferro em Carajás. 

O planejamento estratégico do negócio Alumínio prevê investimentos superiores a US$ I bilhão no 

Estado do Pará nos próximos anos, especialmente na produção de alumina através de um programa de ampliação 

da capacidade da Alunorte, empresa localizada no município de Barcarena no Estado do Pará que se destaca no 

mercado mundial de alumina pela elevada qualidade dos seus produtos e excepcionais índices de produtividade e 

competitividade. 

Entretanto, a expansão da capacidade de produção da Alunorte encontra-se atualmente limitada pelo fato 

da Mineração Rio do Norte (MRN), sua fonte exclusiva de bauxita, encontrar-se no limite de sua capacidade não 

tendo, portanto, como atender a um aumento de demanda. 

Desta forma, fez-se necessário o desenvolvimento de novas fontes de minério de alta qualidade de modo 

a suportar as futuras ampliações da Alunorte em um horizonte de produção superior a 20 anos . Dentre o acervo de 

reservas da CVRD, elegeu-se a jazida de Miltônia localizada no município de Paragominas no Estado do Pará 

como fonte primária de matéria-prima. 

Dada a distância entre a mina, Paragominas, e o ponto de consumo, Alunorte-Barcarena, além da 

ausência de um sistema de transporte eficiente, seguro, confiável e de custo competitivo semelhante a ferrovia de 

Carajás, decidiu-se pelo desenvolvimento de um projeto com uma concepção totalmente inovadora para a 

indústria do alumínio, que reside na utilização de um mineroduto de 230 km de extensão . 

• A opção pelo transporte do produto por mineroduto, além dos aspectos econômicos, operacionais e 

ambientais, teve ainda como respaldo a exitosa experiência da Pará Pigmentos (PPSA) que já opera um 

mineroduto na região a vários anos interligando a mina de Capim I em Ipixuna do Pará a Barcarena. Este 

mineroduto possui uma capacidade de transporte de caulim superior a I Mt anuais. 

A decisão pela utilização do mineroduto remete a uma outra questão técnica que é a da adequação da 

distribuição granulométrica do produto de modo a garantir tanto o seu transporte de forma ininterrupta com o 

menor custo operacional global quanto a retomada do bombeamento em função de eventuais paralizações. 

Inicialmente, para a moagem da bauxita de Paragominas considerou-se a utilização de um circuito clássico de 

moagem estagiada em uma configuração moinho de barras em circuito aberto, seguido de moinho de bolas em 

circuito fechado. 

Com a evolução do projeto e a constante troca de experiência entre os membros da equipe técnica do 

projeto com os pesquisadores/engenheiros de processo do Centro de Desenvolvimento Mineral (CDM) que, em 

função da experiência adquirida no desenvolvimento de circuitos de moagem SAG/bolas para projetas de cobre, 

decidiu-se pela avaliação da aplicação desta tecnologia para a bauxita. 
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Esta abordagem, totalmente inovadora na indústria do alumínio, apesar de experiências relativamente 

semelhantes na Austrália, apresentava como benefícios potenciais: simplificação do circuito em comparação ao 

circuito inicialmente proposto, redução de custos de capital, redução de custos operacionais, maior flexibilidade 

em função de aumentos de capacidade e maior simplicidade operacional. 

Para suportar a opção por este novo circuito, desenvolveu-se um extenso programa de pesquisa em escala 

de bancada o qual culminou com uma campanha de moagem SAG em escala piloto onde foram processadas 

aproximadamente 180 t de minério. 

O presente trabalho descreve, portanto, o desenvolvimento deste estudo. 

DESENVOLVIMENTO 

Durante o mês de março de 2003 foi conduzida uma campanha de ensaios de moagem e classificação da 

bauxita do platô de Miltônia, em escala piloto, nas dependências do CIMM Tecnologia e Servicios S.A ., em 

Santiago, Chile. Nas dependências do CIMM essas amostras foram objetos de preparação por marroagem, 

britagem e peneiramento para formação das cinco frações granulométricas previamente estipuladas para 

alimentação do moinho primário. 

Os ensaios consistiram em moagem primária em moinho Koppers com dimensões nominais de 6 pés de 

diâmetro por 2 pés de comprimento, dotado de grelhas com aberturas de l;í'' e pebble ports com aberturas 

quadradas de I W', 2" e 2Y:z'' de aresta, além de trommel com abertura de \12". O material retido no trommel foi 

britado em britador cônico e retomado à alimentação do moinho ou estocado sem britagem, em função da 

configuração de circuito adotada . 

A fração passante no trommel era encaminhada a um classificador espiral, cuja fração de finos era 

descartada ou submetida a deslamagem em ciclone, enquanto que a fração de grossos era estocada para posteriores 

ensaios de moagem em moinho com bolas. O sistema adotado para alimentação do moinho SAG consistiu na 

disposição em pilhas cônicas das cinco frações granulométricas individuais, quais sejam, -8"+5";-5"+3";-3"+ I",-

1 "+l;í'' e- Yí'', resultantes dos procedimentos de preparação. 

Em função da configuração de circuito e condições de operação do teste, o moinho primário era equipado 

com o número pré-estabelecido de pebble-ports e carga de bolas. A distribuição de tamanhos de bolas era 

cuidadosamente conferida a cada teste, mediante a classificação individual das mesmas e posterior contagem do 

número em cada fração, para cada novo teste. 

O monitoramento das condições de operação, tais como taxa de alimentação e carga circulante, servia 

como referência para avaliar a estabilidade da operação. Uma vez atingida a condição de equilíbrio iniciava-se um 

período de coleta de amostras incrementais e registro detalhado de condições de operação. Após o encerramento 

do ensaio, retirava-se toda a carga do moinho para classificação, pesava-se e determinavam-se a porosidade, 

densidade aparente e nível de enchimento real do moinho. 

Além das células de carga o moinho dispunha de um conjunto de kilowatímetros digitais marca Hioki, no 

qual eram apresentadas potência instantânea e potência integrada em períodos regulares. Havia ainda em operação 

um kilowatímetro analógico (tipo disco). 
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Em função da diferença de capacidade entre o moinho primário e o moinho de bolas, além das 

dificuldades de manutenção de equilíbrio de um sistema complexo, os ensaios de moagem SAG foram executados 

separadamente. A fração de grossos do classificador espiral gerada nos ensaios de moagem primária foi assim 

estocada para utilização posterior nos ensaios de moagem com moinho de bolas. O material acumulado para 

execução dos ensaios de moagem com moinhos de bolas foi cuidadosamente homogeneizado, formando-se uma 

pilha cônica. 

Vários modos de operação e distribuições granulométricas de alimentação do circuito primário foram 

investigados durante a campanha de ensaios piloto, sendo os principais aspectos condensados e analisados a 

seguir. 

O sumário das configurações de circuito e principais condições de operação praticadas em cada ensaio 

são apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Sumário das principais condições de operação praticadas durante os ensaios piloto. 

Granulação da Carga de 
Número vs. Aresta 

Geração de 
Ensaio Circuito Alimentação Bolas 

das Rock Ports 
Pebbles 

(%de Finos) (%) (%) 
1 SAG 100 10 4 X 1.5 10 
2 SAG 50 10 4 X 1.5 6 
3 SAG 30 8 4 X 1.5 8 
4 SAC 30 8 4 X 2.5 18 
5 SAC 60 8 4 X 2.5 21 
6 SAC-A 60 8 4 X 2.5 18 
7 SAC 50 10 4 X 2.5 15 
8 SAC-A 50 10 8 X 2.0 13 
9 SAC-C 30 10 8 X 2.0 32 

Os nove ensaios de moagem primária com a bauxita de Paragominas visaram determinar o desempenho do 

processo com base em diversas configurações de circuito e condições de operação. As condições de operação que 

foram mantidas constantes durante toda a campanha foram as seguintes: 

• Velocidade de rotação do moinho SAG; 

• Abertura da grelha; 

• Abertura do trommel. 

Para efeito de estabelecimento da condição de equilíbrio, o nível de enchimento do moinho foi mantido fixo. 

As principais variáveis estudadas na operação do moinho SAG estão listadas abaixo: 

• Granulação de alimentação; 

• Configuração de circuito - aberta ou fechada; 

• Carga e tamanho de bolas, 

• Dimensões e área aberta das pebb/e ports (número de aberturas), 

• Concentração de sólidos de alimentação. 

Os principais aspectos do processo de moagem SAG avaliados foram os seguintes: 

• Geração de finos; 

• Geração de p ebbles- vazões e teores dos elementos/compostos de interesse, 

• Recuperação em massa do processo de moagem/classificação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A influência da granulação de alimentação no desempenho do moinho primário foi analisada através 

dos quatro ensaios selecionados listados na Tabela 2. Essa tabela indica valores decrescentes de adição de finos, 

partindo-se de I 00% até 30%, mantendo-se constantes as demais condições de operação dos ensaios 

selecionados. Os resultados foram lançados no gráfico da Figura I. 

Em função de sigilo, os valores de potência líquida do moinho, vazão de alimentação do circuito e o 

quociente entre ambos, ou seja, o consumo energético específico, são apresentados em valores relativos, tendo

se por referência, nesse caso, o Ensaio 5. 

Tabela 2- Influência da granulação de alimentação no desempenho do moinho SAG. 

Número 
Carga vs. Geração 

Potência 
Vazão 

Ensaio Circuito 
de Aresta De 

Líquida 
de 

Bolas das Pebbles Alimentação 
(%) Rock (%) 

Relativa 
Relativa 

Ports 

SAG lO 4 X 1,5 10 1,069 0,899 

2 SAG lO 4 X 1,5 6 1,048 0,755 

5 SAC 8 4 X 2,5 21 1,000 1,000 

4 SAC 8 4 X 2,5 18 0,975 0,906 
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Figura 1 - Influência da granulação de alimentação no desempenho do moinho SAG. 

A análise da influência da granulação de alimentação foi agrupada em ensaios em que o moinho 

primário operou em modo SAC e SAG, ou seja, em modo fechado com britador de reciclo e sem esse 

equipamento. Nota-se que o aumento da quantidade de finos na alimentação resultou em decréscimo no 

consumo energético específico em ambos os casos. Esses resultados são coerentes com o funcionamento de 

moinhos SAG, pois quanto maior a quantidade de material passante pela grelha e trommel, menor o trabalho de 

moagem. 
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Os dois grupos de ensaios incluem condições de operação diferentes entre si, razão pela qual não são 

diretamente comparáveis, apresentando no entanto, as mesmas tendências. Ambos os grupos indicam aumento 

na geração de seixos (pebbles) com o aumento da quantidade de finos. 

O segundo aspecto analisado foi a configuração do circuito. Para tanto foi isolado o grupo com 

alimentação contendo 50% de finos. Além dos modos SAGe SAC foi acrescentado o modo de operação SAC

A, que compreende o moinho SAG com britagem de pebbles, sem a rccirculação do produto britado. A Tabela 3 

e a Figura 2 ilustram as comparações efetuadas. Da mesma forma que o aspecto anterior a Tabela 3 apresenta 

valores relativos de potência vazão e consume relativo de energia, porém com base no Ensaio 8. 

Ensaio 

2 

7 

8 

Tabela 3- Influência de três modos de operação no desempenho do moinho SAG. 

Número 

Granulação 
Carga vs. Geração p C . Vazão 

de Aresta De ~ e~cta de 
da 

Bolas das P bbl Ltqmda Ar -
Alimentação e es R 1 f tmentaçao 

(%} Rock (%) e a tva Relativa 

Ports 

50% Finos 10 4 X 1,5 6 0,987 0,721 

50% Finos lO 4 X 2,5 15 0,985 0,956 

50% Finos lO 8 X 2,0 13 1,000 1,000 
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Figura 2- Influência de três modos de operação no desempenho do moinho SAG. 

Nota-se uma diminuição progressiva no consumo energético específico entre os modos SAG, SAC e 

SAC-A, para um conteúdo de 50% de finos na alimentação e I 0% de carga de bolas. Embora o decréscimo seja 

acentuado entre os modos SAG e SAC, o gradiente diminui significativamente ao se abrir o circuito de 

britagem, ou seja, entre os modos SAC e SAC-A. 

Embora a tendência da curva apresentada na Figura 2 seja também coerente com a operação de 

moinhos SAG, o gradiente menor do consumo energético específico entre os modos SAC e SAC-A pode ser 

explicado pela diminuição no tamanho das pebble ports, uma vez que a própria geração de pebbles diminuiu 

para o modo SAC-A, contrariando assim a tendência esperada. 
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O modo SAC-A deve, no caso específico do circuito industrial de moagem de bauxita de Paragominas, 

contribuir para a menor geração de finos, uma vez que o produto britado seria encaminhado ao circuito do 

moinho de bolas constituindo-se em produto, enquanto que se retornasse ao moinho SAG, no modo SAC, 

poderia haver geração de finos que seriam descartados do processo pelas etapas de deslamagem. A mudança do 

modo SAC para o SAC-A constitui-se, portanto, em uma opção útil de processo e conferirá a flexibilidade 

adequada ao futuro circuito industrial de moagem da bauxita de Paragominas. 

Os produtos gerados nos ensaios de moagem SAG foram submetidos a moagem em moinho de bolas 

piloto, cujos resultados forneceram índices de desempenho para o projeto dos equipamentos industriais. 

Paralelamente ao trabalho apresentado foi conduzida no CDM/CVRD uma campanha de ensaios piloto 

de moagem em circuito convencional, qual seja, moinho de barras seguido de moinho de bolas. 

CONCLUSÕES 

Ambas as rotas mostraram-se técnica e economicamente viáveis para este tipo de aplicação. Entretanto, 

dadas as características do minério, das taxas de produção e dos requisitos de granulometria, o circuito 

convencional barras/bolas requer a utilização de duas linhas em função das limitações do porte dos 

equipamentos, especialmente os moinhos barras e os trommels. O dimensionamento final destes equipamentos 

os posiciona entre os maiores existentes em operação no mundo e próximos dos limites técnicos de 

fabricação/operação. 

O circuito alternativo SAG/bolas, por sua vez, permite, para a escala de produção estipulada, o 

processamento em apenas uma única linha aceitando ainda variações significativas a maior nas taxas de 

produção. Comparando-se o porte dos equipamentos propostos para o projeto com os atualmente empregados na 

indústria mundial do cobre, estes podem ser considerados como de médio porte havendo um grande número de 

instalações de porte semelhantes operando com grande eficiência e disponibilidade. 

Esta característica, operação cm linha única, permite sensíveis simplificações do projeto e reduções de 

custos, tanto de capital quanto operacional. 

A análise do Estudo de Engenharia de Viabilidade indicou que o circuito SAG/Bolas apresenta menores 

custos de investimento e custos operacionais, além de ser um circuito operacionalmente mais simples e 

confiável, em função do menor número de equipamentos, e mais flexível em termos de variação/expansão de 

capacidade. 
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