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RESUMO
A Usina do Sossego iniciou sua operação em Abril de 2004, operando o primeiro moinho semiautógeno (SAG) de
grande porte do Brasil , com 38' de diâmetro, projetado para processar 1.841 t/h de R.O .M. em capacidade nominal e
2.200 tfh de projeto, de alimentação nova . Após o período de ramp up, diversas alterações nas práticas operacionais,
ajustes na britagem primária e malha de detonação, desenho das grelhas e revestimentos do moinho SAG e britadores
foram realizados a fim de se atingir a taxa nominal da planta.
A fim de flexibilizar o circuito e melhor equilibrar a energia entre a moagem de bolas e a moagem SAG, uma
alternativa operacional foi proposta, criando-se a opção de direcionar o produto dos rebritadores de reciclo (circuito
fechado com a moagem SAG) para uma outra etapa de peneiramenlo. A fração grosseira retornaria para a rebritagem,
enquanto a fração fina seria encaminhada diretamente à moagem de bolas. Chamou-se esta alternativa operacional de
abertura do circuito da rebritagem de pebbles.
Este artigo comenta os fatores levados em conta no dimensionamento e projeto do circuito, além de apresentar qs
primeiros resultados obtidos em planta com o novo circuito, que iniciou a sua operação em outubro de 2006.
PALAVRAS CHAVES: moagem, SAG, circuito aberto, rebritagem

ABSTRACT
Sossego metallurgical plant starts operation at April 2004, with a 38' SAG Mill, the biggest in Brazil, designed to
process 1.841 tph of ROM at nominal capacity and 2.200 tph at project capacity of new feed. After the ramp up, severa!
modifications at operation practices, primary crushing, blasting, SAG grates layout and liners were made to reach the
designed throughput.
At an effort to have a better energy distribution between the SAG Mill and the ball mills, a operational alternative were
built, creating the option of sending the product of the pebble crusher straight to the ball Mill, after a screening,
returning the coarse fraction to lhe pebble crushing.
This paper presents the principal factors that were taking into account at the scale up and project of the circuit, and also
presents the results of the industrial circuit, that slarts it's operations al October 2006.
KEY WORDS : grinding, SAG, open circuit, pebble crushing
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l. INTRODUÇÃO
A Usina do Sossego iniciou sua operação em Abril de 2004, operando o primeiro moinho semi autógeno (SAG) de
grande porte do Brasil, com 38' de diâmetro, projetado para processar 1.84 1 tlb de R.O.M. Após o período de ramp up,
diversas alterações nas práticas operacíonais, ajustes na britagem primária e malha de detonação, desenho das grelhas e
revestimentos foram realizados a fim de se atingir a taxa nominal da planta (Delboni, 2006). O fluxograma abaixo
ilustra a usina do Sossego.
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Figura I. Fluxograma da usina do Sossego

A fim de flexibilizar o circuito e melhor equilibrar a energia entre a moagem de bolas e a moagem SAG, uma
allemativa operacional foi proposta, criando-se a opção de direcionar o produto dos rebritadores de pebbles para uma
outra etapa de peneiramento. A fração grosseira retomaria para a rebritagem, enquanto a fração fina seria encaminhada
diretamente à moagem de bolas. Chamou-se esta allemativa operacional de abertura do circuito de rebritagem de
pebbles.
Esta alternativa vem sendo usada em diversos circuitos SAG do mundo, como por exemplo no Concentrado #4 da PT
Freeport, na lndonesia (Mosher, 2006). Ressaltam-se ganhos de aproximadamente I0% da capacidade original do
circuito com esta ~ltemativa. Os autores comentam que é importante haver capacidade na moagem de bolas e flotação
para o aumento da taxa e a passagem da energia de moagem do SAG para a moagem de bolas. Também é destacada a
eficiência do peneiramento como fator chave para o sucesso da alternativa, pois problemas nessa etapa irão gerar
aumento da carga circulante e problemas operacionais na rebritagem
Como a moagem de bolas na usina do Sossego possui capacidade extra a utilizada atualmente, além dá granulometria de
alimentação da flotação rougher estar abaixo do valor de projeto (0,15 mm para um projetado de 0,21 mm), avaliou-se
como viável a implantação de uma alternativa ao circuito de moagem SAG, direcionando o produto dos rebritadores
para um peneiramento, e o seu passante diretamente para a moagem de bolas.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Como mostrado no fluxograma abaixo (figura 2), foi dimensionado um circuito como uma alternativa para o produto da
operação unitária de rebritagem na usina para a situação máxima de taxa. O circuito foi calculado para uma taxa de
2290 ton/b de alimentação na moagem SAG. Esta taxa foi a taxa considerada de projeto para o Sossego (a nominal foi
1841tonlb ).
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Alem disto, ainda foi considerada uma carga circulante de 50% na moagem SAG, dado obtido nos testes piloto da
moagem SAG, utilizando-se grelhas com "pcbbles ports" de 76mm. Este valor é maior que a carga circulante média da
usina, de 30%.
Portanto a taxa alimentada neste circuito fechado foi de IIOOtonlh. Adicionando-se com 29% de carga circulante como
over size gerado na peneira no próprio circuito, temos wna aljmcntação máxima dos rebritadore de 1416 l/h. Este valor
de over size foi superior ao que estamos praticando ( 20% ), pois foi considerada não a média de +l2,5mm do produto
britado, mas picos que acontecem em situações de desgaste de grelha e conseqüentemente maior descarga de pebbles da
moagem SAG ou em momentos que a rcbritagem está operando com uma abertura um pouco maior que a especificada.
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Figura 2. Fluxograma do circuito aberto da rebritagem
Assim, o circuito foi dimensionado para uma carga circulante de até 1.416 t/b, contando, portanto com uma correia de
42", para a retirada do produto brítado e duas peneiras 8'X20".
O peneiramento é composto de dois decks em 19mm e l 2,5mm, sendo que os dois oversize são carga circulante e o
undersize alimenta o sump do bombeamento da classificação I moagem de bolas.
O oversize se junta a correila transportadora de oversize da peneira do SAG, alimentando novamente a rebrilagem e
fechando o circuito.
A ftm de compensar o aumento de massa neste circuito fechado, tendo em vista que serão necessários dois rebritadores
operando, conforme balanço de massa, será necessário mais um rebritador, com capacidade de 700tonlh, para top size
de IOOmm e gerando um produto britado com P80=12,5mm.
A estimativa econômica de ganho foi realizada para um aumento médjo de 100 tlh de ganho com a abertura do circuito.
Este ganho foi estimado com base no aumento de taxa observado nos momentos em que o retido nas peneiras era
retirado do circuito (sem retornar a rebritagem), uma alternativa operacional desta usina em manutenções no circuito da
rebritagem.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O circuito foi implantado no ano de 2006. As obras foram concluídas no final de 2006. Após o término das obras,
alguns ajustes em chuts e nas peneiras ainda se mostraram nccessórios. Assim, o circuito foi liberado para o processo de
ramp up no início de 2007.
Os primeiros resultados indicaram um ganho de taxa conforme o esperado, na ordem de I 00 tlh.
Após os primeiros meses de operação , foi adicionado ao circuito um divisor de fluxo do produto da rebritagem ,
permitindo a divisão de parte do !luxo para o SAG e parte para a moagem de bolas. Como isso, melhora-se a
flexibilidade do circuito, tendo em vista que valores muito altos de carga circulante podem prejudicar a moagem de
bolas. Nesses casos, a divisão do fluxo entre SAGe moinho de bolas melhora o desempenho do circuito aberto.

4. CONCLUSÕES
A abertura do circuito apresentou ganhos da ordem de I 00 t/h no circuito de moagem SAG. Os pontos críticos para a
operação do circuito são a rebritagem e o pcneiramento do produto da rebritagcm. Problemas nestas duas etapas acabam
por gerar uma alta carga circulante, inviabilizando a utilização do circuito aberto. Assim, é fundamental que a
rebritagem esteja operando bem, regulada para a abertura desejada.
A abertura do circuito da moagem SAG, criando-se um circuito independente para a cominuição dos " pcbbles" gerados
da própria moagem SAG é uma alternativa totalmente viável para o ganho de taxa de alimentação nova no SAG. Isto é
concreto pois o produto da rebritagem que é carga circulante no SAG passa a ser cominuido cm circuito fechado de
rebritagem gerando finos (abaixo de 12,5mm) para a moagem de bolas.
No entanto deve-se obse1var os seguintes os seguintes pontos:
O undersize do peneiramento do circuito fechado de rebritagem tem um PXO acima do undcrsize da peneiras da
moagem SAG. Isto deve-se ao fato de que a comuinuição por moagem SAG gera mais finos do que britagem de
"pebbles". Desta forma o circuito fechado de rcbritagem irá engrossar a alimentação da moagem de bolas. Por
este motivo, esta moagem deve ter energia de sobra para cominuir em um novo top sizc, ou novo F80.
A montagem do circuito de fechado de rebritagem deve, portanto, ser feita de forma a possibilitar que o
undersize do peneiramento seja direcionado tanto para a moagem de bolas, quanto para a moagem SAG, podendo
também dividi-lo entre estas duas moagens . Isto irá possibilitar um melhor controle do F80 de alimentação da
moagem de bolas, bem como poderá beneficiar a reologia de polpa na moagem SAG.
Deve-se ressaltar que finos abaixo de I 2,5mm são benéficos à moagem SAG, favorecendo a reologia de polpa
deste e consequentemente o levantamento da carga no mesmo. Assim o produto de um circuito fechado de
rebritagem tem I 00% passante em 12,5mm, que é benéfico ao SAG. Circuitos de rebritagem cujo produto dos
rebritadores retoma ao SAG, sem peneiramento, leva fase crítica a esta moagem (granulometria entre I "e 3" é
crítica ao SAG).
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