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RESUMO 
 
Apesar da enorme aplicabilidade, moinhos de bolas são considerados equipamentos 
de baixa eficiência energética. Testes laboratoriais com utilização de moinhos 
tubulares em batelada têm sido fundamentais para um melhor entendimento da 
influência das variáveis que afetam seu desempenho. Esses testes, aliados a 
ferramentas adequadas de análise, permitem elucidar os efeitos das várias variáveis 
bem como fornecer subsídios para otimizar a sua operação. O presente trabalho 
consistiu na realização de experimentos em um moinho de dimensões 30 x 30 cm de 
modo que os seguintes parâmetros foram estudados: grau de enchimento de bolas, 
velocidade de rotação do moinho, preenchimento de vazios, tamanho dos corpos 
moedores e porcentagem de sólidos. A mudança desses parâmetros gerou 
alterações na granulometria final do minério assim como na energia consumida, a 
qual foi medida com o auxílio de um sensor de torque. Desse modo, foi possível 
verificar melhora na eficiência do processo com aumento do tamanho dos corpos 
moedores e graus intermediários de enchimento do moinho e porcentagem de 
sólidos. A utilização do DEM através do software EDEM® possibilitou uma melhor 
análise do movimento da carga dentro do moinho dadas as diversas condições 
operacionais testadas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: cominuição; moagem; variáveis operacionais; eficiência; 
simulação.  
 
ABSTRACT 
 
Ball mills have large applicability in the mining industry. At the same time, ball mills 
are considered as low efficient equipment. Laboratory tests using tumbling mills for 
batch grinding have been crucial to a better understanding of the variables that affect 
their development. These tests, when allied to appropriate analysis tools, are able to 
elucidate effects from operational variables on ball milling and also provide 
information for their operation optimization. This work consisted on experimental 
batch grinding tests with a 30 x 30 cm ball mill in which operational variables were 
altered. The change of these parameters resulted in direct variation on the final 
product size as well as on the average power consumption, which was measured by 
a torque sensor. Therefore, it was possible to verify enhanced process efficiency for 
bigger grinding media and intermediate degree of both mil filling and percentage of 
solids. The use of DEM through the software EDEM® provided an outstanding tool for 
analyzing charge movement inside ball mills.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
As operações de redução de tamanho de partículas do minério, comumente 
chamadas de cominuição, são extremamente importantes na indústria mineral e 
visam a liberação do material de interesse do rejeito. Os processos de cominuição 
são conhecidos pela alta demanda energética. A estimação do consumo energético 
desses processos que envolvem redução de tamanhos de partículas é alvo de 
pesquisas e estudos por muitos pesquisadores seja na indústria quanto no meio 
acadêmico. Recentemente, Napier-Munn (2014) indicou que a cominuição é 
responsável por 1,8% da energia elétrica produzida no mundo. Dentre os vários 
equipamentos de cominuição (britadores e moinhos), os moinhos de bolas são 
reconhecidos por sua ineficiência energética. Ou seja, apenas uma pequena fração 
da grande quantidade de energia fornecida a esses equipamentos é efetivamente 
utilizada na redução do tamanho das partículas. Esses moinhos são equipamentos 
tubulares e a carga no interior do moinho que é composta por corpos moedores 
(bolas de aço) e minério é elevada como resultado de movimentos rotacionais 
seguido de impactos, resultando na quebra do minério.  
 
Apesar de sua baixa eficiência energética, os moinhos de bolas são os 
equipamentos de cominuição mais utilizados na indústria mineral devido a sua 
elevada capacidade de processamento, sua simplicidade estrutural e robustez 
operacional. Muitas metodologias foram desenvolvidas visando avaliar o 
desempenho e a eficiência energética de moinhos de bolas, sendo o índice de 
trabalho de Bond (Wi) o mais popular.  
 
Para que uma otimização efetiva do processo seja atingida é primeiro necessário um 
entendimento profundo das variáveis operacionais ligadas aos processos de 
moagem (Carvalho e Tavares, 2013). Recentemente, modelos matemáticos 
mecanicistas obtiveram destaque na modelagem da cominuição por conseguirem 
descrever detalhadamente relações entre o ambiente físico dentro do moinho e o 
produto gerado pela moagem, superando limitações de modelos mais antigos 
(Tavares e Carvalho, 2009 e Carvalho, 2014). Para chegar a esse nível de detalhe, 
os modelos mecanicistas usam o Método dos Elementos Discretos (DEM) (Cundall e 
Strack, 1979) para descrever o ambiente físico do moinho. A validação e calibração 
do modelo matemático mecanicista desenvolvido no Laboratório de Tecnologia 
Mineral da COPPE/UFRJ representará, em potencial, uma poderosa e eficiente 
ferramenta para prever mecanismos de quebra, propor o projeto de novos 
equipamentos de cominuição e, por fim, estimar e otimizar o consumo de energia 
durante o processamento mineral (Tavares e Carvalho, 2010).  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Para avaliar a influência das variáveis operacionais na moagem foi utilizado um 
moinho de bolas tubular com dimensões 30 x 30 cm e oito barras elevadoras (lifters) 
de dimensões 25 x 15 mm como ilustrado na Figura 1. O moinho também foi 
inteiramente projetado durante a pesquisa de forma que o mesmo providenciasse 
um movimento bastante agressivo da carga no interior do moinho (Francioli, 2015). 
Foram acoplados ao moinho um sensor de torque, que possibilitou a medição da 
variação do torque ao longo do tempo com erro de apenas 0,1%, um motor e um 
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redutor. O minério utilizado nos testes foi um granulito de Matias Barbosa, MG, com 
tamanho entre +1,18–9,5 mm, que possui elevada resistência mecânica, o que 
dificulta sua degradação durante o manuseio e durante as operações de 
peneiramento.  
 
O estudo dessas variáveis operacionais através de testes de moagem em batelada 
laboratoriais, quando acoplado a certas ferramentas de análise, é capaz de produzir 
informações cruciais para a otimização do processo (Francioli, 2015). As variáveis 
operacionais mais importantes são:  
 

 Velocidade crítica: o início da centrifugação da carga no interior do moinho 
indica 100% da velocidade crítica de um moinho;  

 Grau de enchimento: porcentagem do volume do moinho preenchido pelos 
copos moedores; 

 Preenchimento de vazios: porcentagem do volume dos interstícios entre os 
corpos moedores preenchido pela adição de minério; 

 Tamanho dos corpos moedores: diâmetro das bolas de aço utilizadas. 
 
Foram testados 45 casos com diferentes combinações de variáveis operacionais. A 
porcentagem da velocidade crítica foi alterada para valores entre 67,5%, 75% e 
85%, o grau de enchimento entre 20%, 30% e 40%, o preenchimento de vazios 
variou entre 80%, 100% e 120% e finalmente o diâmetro dos corpos moedores 
variou entre 15, 25, 40 mm e uma distribuição de tamanhos. Alguns testes contaram 
com a presença de água, permitindo que a porcentagem de sólidos na carga fosse 
alterada entre 65% e 75%.  
 
Cada caso foi conduzido em 4 etapas com diferentes tempos de moagem somando 
um total de 10 minutos. Ao fim de cada etapa, o material passava por processos de 
análise distintos, dependendo da classe de tamanho a ser analisada, descritos 
abaixo e ilustrados na Figura 1:  
 

 Produtest (+4,75-9,5 mm) e Ro-tap (+0,425-4,75 mm): são equipamentos 
automatizados de peneiramento com grande capacidade de processamento.  

 Sympatec Mytos (<0,425 mm): análise a seco de material fino através de 
difração a laser. As condições ótimas de operação desse equipamento foram 
obtidas por testes repetidos de análise, visando condições de menor 
variância. 

 

 
Figura 1. Configuração do moinho de tamanho 30 x 30 cm (esquerda) e etapas do 

procedimento experimental (direita). 
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A fim de complementar os testes experimentais, simulações utilizando o Método dos 
Elementos Discretos foram realizadas. O uso do DEM possibilita a simulação do 
movimento de partículas através das leis de movimento de Newton e simula o 
contato no interior do moinho. Também é utilizado para projetar e otimizar 
equipamentos e oferece informações para simulação de redução de tamanho de 
partículas em equipamentos de cominuição (Carvalho, 2014). O software usado nas 
simulações de DEM foi o EDEM® (Dem Solutions Ltd.). A opção de contato entre 
partículas utilizado foi o modelo não linear de Hertz-Mindlin, que combina a teoria de 
contato elástico de Hertz com o modelo de não escorregamento de Mindlin (Mindlin, 
1949). Esse modelo necessita de algumas informações intrínsecas do material como 
massa específica, módulo de cisalhamento e razão de Poisson, assim como alguns 
parâmetros de contato, como o coeficiente de restituição, o coeficiente de fricção 
estática e o coeficiente de rolamento. Esses parâmetros ótimos de contato foram 
estimados a partir de um plano fatorial de simulações, nas quais as imagens do 
movimento da carga geradas eram comparadas com as imagens oriundas dos 
testes experimentais. É importante notar que a carga nas simulações era composta 
apenas por corpos moedores porque a adição de partículas finas de minério nas 
simulações resultaria num elevado tempo de simulação visto que a quantidade de 
partículas seria demasiadamente grandiosa, o que impossibilitaria um estudo 
completo. Portanto, os parâmetros de contato foram alterados de forma que 
compensassem a inexistência do minério, mas ainda assim deixando os resultados 
das simulações compatíveis com os resultados experimentais nos quais a carga era 
composta por minério e bolas (Francioli,2015). Os parâmetros de contato ótimos são 
apresentados na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Parâmetros de contato para superfície aço-aço, valores padrões e valores estimados. 

Parâmetros de contato 
Superfícies aço-aço 

(padrão) 
Novos valores estimados (aço-aço 

compensando a existência do minério) 

Coeficiente de restituição 0.7 0.65 

Coeficiente de fricção estática 0.2 0.24 

Coeficiente de rolamento 0.01 0.48 

 
Uma ferramenta computacional foi desenvolvida no LTM utilizando o software Matlab 
R2012® para extrair dados importantes das simulações do EDEM® e melhorar a 
análise de desempenho do moinho. Essa ferramenta, chamada LTM Analyst, utiliza 
a variação do centro de massa da carga para calcular a potência do moinho. Para 
isso são utilizadas informações do EDEM® como posição de cada partícula, 
velocidade, rotação e energia de colisão. Além disso, o LTM Analyst proporciona 
excelentes resultados referentes a distribuição de densidade, velocidade da carga e 
distribuição das colisões.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A análise da influência das variáveis operacionais durante os ensaios de moagem 
em batelada realizados no Laboratório de Tecnologia Mineral indicaram que o 
diâmetro dos corpos moedores foi a variável com maior influência na potência 
consumida. Houve maior consumo de energia com a diminuição do tamanho de 
bolas. A capacidade dos lifters de elevar as bolas menores, o que desloca o centro 
de gravidade da carga do centro do moinho, demanda grande quantidade de 
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energia. Além disso, as medidas de potência tendem a decrescer com a quebra do 
material, ou seja, com o aumento da produção de finos durante o ensaio de moagem 
descontínua.  
 
O efeito do grau de enchimento indica uma relação entre o consumo de energia com 
a massa da carga. O aumento da quantidade de bolas dentro do moinho demanda 
uma maior energia assim como a adição da água nos casos a úmido, como indicado 
na Figura 2. Uma maior porcentagem de preenchimento de vazios aumenta o 
consumo de energia, à medida que massa é adicionada a carga. A Figura 2 indica 
uma grande diferença na medição de potência no caso de testes nos quais a carga é 
composta por minério e corpos moedores em comparação àqueles realizados 
apenas com corpos moedores. Contudo, a variação de potência não é tão clara 
entre testes com porcentagens de preenchimento de vazios entre 80% e 120%, 
variando menos de 5%. A Figura 3 indica que o tamanho das bolas e o grau de 
enchimento influenciam na contribuição do minério no consumo de energia. Menores 
porcentagens do grau de enchimento e menores tamanhos de bola indicam uma 
contribuição mais acentuada do minério.  
 

 
Figura 2. Efeito no grau de enchimento no consumo de energia com 𝝋𝒄=75% and U=100% 
(esquerda) e variação da potência com porcentagem da velocidade crítica para diferentes 

preenchimentos de vazios com J=30%, 𝝋𝒄=75% and db=25 mm (direita). 

 

 
Figura 3. Efeito de 100% do preenchimento de vazios na potencia para diferentes graus de 

enchimento utilizando bolas de 15 mm (esquerda) e bolas de 40 mm (direita). 
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Em analogia ao consumo de energia, o tamanho de bolas também apresenta grande 
influência na quebra do minério. Pode-se observar na  
Figura 4 que bolas de 15 mm apresentam grande dificuldade em quebrar partículas 
mais grosseiras porque o impacto oriundo das mesmas não proporciona a energia 
necessária para a quebra dessas partículas. De fato, a diferença na quebra das 
partículas de 8 mm atingiu cerca de 66% quando comparados resultados utilizando 
bolas de 40 mm e 15 mm. A  
Figura 4 ilustra a diferença no produto de testes utilizando diferentes tamanhos de 
bolas, na qual testes com bolas de 15 mm ainda apresentam partículas grossas 
mesmo após 5 minutos de moagem.  
 

 
Figura 4. Distribuição de tamanhos após 10 minutos de moagem para diferentes tamanhos de 

bolas com J=30%, U=100% e 𝝋𝒄=75%.  

 

 
Figura 5. Diferença no produto após 5 minutos de moagem utilizando bolas de 15 mm e 40 mm. 

 
Menores porcentagens de preenchimento de vazios aumentam a probabilidade de 
quebra do minério, visto que a redução da massa de minério para uma mesma 
quantidade de corpos moedores aumenta a probabilidade do minério ser atingido em 
um impacto. Além disso, um menor grau de enchimento também leva a uma quebra 
mais intensa.  
 
Uma maneira simples e rápida de analisar qual o ajuste ótimo das variáveis em 
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relação à eficiência energética dá-se através da análise da moabilidade. Esse termo 
é utilizado para determinar a facilidade de moer um material de forma a minimizar o 
consumo de energia. Ou seja, um bom resultado de moabilidade é aquele em que é 
possível quebrar uma grande quantidade de minério utilizando menos energia. 
Nesse estudo, a moabilidade foi definida como a quantidade de material menor que 
75 micrômetros produzido por energia (kWh). A Figura 6 indica que os testes que 
utilizaram maiores tamanhos de bola assim como maiores graus de enchimento 
obtiveram melhor eficiência. Uma análise mais completa realizada no LTM mostrou 
que dois casos específicos foram os que obtiveram melhores valores de eficiência 
energética, revelando assim quais variáveis operacionais levam a uma maior 
produção de finos utilizando a menor quantidade de energia.  
 

 
Figura 6. Efeito do tamanho dos corpos moedores e do grau de enchimento na moabilidade 

com U=100% e 𝝋𝒄=75%. 

 
A Figura 7 ilustra a boa concordância na comparação do movimento da carga no 
interior do moinho através de imagens obtidas do teste experimental, simulação 
utilizando EDEM® e pós-processamento utilizando o LTM Analyst. Uma análise mais 
profunda mostrou que o tamanho das bolas utilizadas tem influência direta no 
movimento da carga (Figura 8). Bolas de 40 mm não são tão facilmente elevadas 
quanto bolas 15 mm, resultando em impactos mais eficientes, o que explica a 
melhora na moabilidade mencionada anteriormente.  
 

 
Figura 7. Comparação do movimento da carga: experimental (esquerda), simulação usando 

EDEM® (meio) e pós-processamento usando LTM Analyst (direita). 
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Figura 8. Perfis de frequência das partículas extraídas pelo LTM Analyst indicando diferentes 
movimentos da carga para diferentes tamanhos de bolas: 15 mm (esquerda), 25 mm (meio) e 

40 mm (direita). 

 
Contudo, a magnitude da potência obtida na simulação não se aproxima daquela 
medida experimentalmente. Essa diferença pode ter sido causada pela contribuição 
do minério no consumo de energia, que ainda não está completamente 
compreendido. Apesar desse fato, essa diferença pode não ser tão evidente para 
cálculo de potência de moinhos industriais.  
 
O espectro de energia é uma outra análise que pode ser extraída do pós- 
processamento das colisões das simulações de DEM. É uma excelente forma de 
avaliar a transferência de energia entre os pares de colisão bola-bola e bola- 
moinho. A Figura 9 ilustra a influência do tamanho de bolas no espectro de energia 
obtido através das simulações de DEM em moinho de bolas em batelada. Quanto 
maior o tamanho dos corpos moedores, maior o número de colisões de elevada 
energia que irão ocorrer entre a carga do moinho. Do mesmo modo, pode-se 
observar que bolas de 15 mm resultam em um grande número de colisões de baixa 
energia, o que explica a incapacidade desses corpos moedores em quebrar 
partículas grossas de minério.  
 

 
Figura 9. Espectro de energia das colisões entre os pares bola-bola (esquera) e bola-moinho 

(direita) para diferentes tamanhos de corpos moedores. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Conforme esperado, as variáveis operacionais possuem grande influência tanto na 
fragmentação do minério como no consumo de potência no conjunto de 
experimentos realizados. O efeito do tamanho de bolas, foi aquele de maior 
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influência na granulometria do produto, gerando um material de menor granulometria 
ao se utilizar bolas maiores, pois neste caso, os choques entre as bolas de 40 mm 
possuíam energia suficiente para quebrar as partículas de tamanhos mais grossos. 
 
As simulações de DEM providenciaram excelentes dados para análise do 
movimento da carga no interior do moinho, evidenciando através do espectro de 
energias de colisão, as diferenças entre as diferentes condições operacionais, de 
forma que esses espectros podem ser posteriormente empregados em simulações 
utilizando-se o modelo mecanicista da moagem para prever a granulometria do 
produto de forma desacoplada das contribuições do equipamento e de 
características de quebra do minério. 
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