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RESUMO 

 

Diante do crescimento econômico mundial, o minério de ferro representa uma 
importante parcela para garantir o desenvolvimento socioeconômico. Com a 
crescente competitividade deste mercado, a caracterização tecnológica é uma etapa 
fundamental para o aproveitamento de jazidas constituídas de minérios mais pobres. 
A presente pesquisa visou estudar um produto com determinado percentual retido 
em 0,075mm, a malha de controle da moagem secundária, partindo de um fluxo 
proveniente do processo de deslamagem (underflow). A metodologia para definir o 
tempo de moagem pode ser empírica (por tentativa e erro) ou por método 
equacionado. O processo empírico torna a atividade morosa, sendo necessária a 
realização em média de até cinco ensaios para a definição do tempo de moagem.  
No processo teórico, o tempo de moagem é determinado por meio de uma equação 
matemática, espera-se de dois a três ensaios. A presente pesquisa visou aumentar  
a produtividade em escala laboratorial através da simplificação do ensaio de 
remoagem. Os resultados obtidos, mostram que a utilização da equação padrão 
apresenta baixa assertividade quando se aplica até dois ensaios iniciais para prever 
o tempo de moagem. No entanto, ao aplicar a mesma equação matemática com 
parâmetro característico do minério “ajustado”, a previsibilidade do tempo, nas 
mesmas condições, aumenta significativamente. Contudo, por se tratar de um 
método semi-empírico, requer mais estudos para sua validação. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Remoagem. Aumento de produtividade. Equações 
matemáticas. 
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TIME FORECAST OF REGRINDING: STUDY THE APPLICATION 
MATHEMATICAL EQUATION TO DETERMINE THE TIME 

SECONDARY GRINDING 
 
ABSTRACT 

 

In the face of global economic growth, the iron ore is an important part to ensure 
socio-economic development. With the increasing competitiveness of the market, 
technological characterization is a fundamental step for the exploitation of deposits 
made up of poorer ores. This research aims to study a product with certain 
percentage retained in 0.075mm, the control mesh of the secondary grinding, from a 
flow from the desliming process (underflow). The methodology for determining the 
grinding time may be empirical (trial and error) or equation method. The empirical 
process slows activity, being necessary to perform an average of up to five assays  
for the grinding time setting. In the theoretical case, the grinding time is determined 
by a mathematical equation, it is expected that two or three tests. This research aims 
to increase productivity in laboratory scale by simplifying the regrinding test. The 
results obtained so far show that the use of the standard equation is poorly assertive 
when applied to two initial tests to predict grinding time. However, to apply the same 
mathematical equation with characteristic ore parameter "adjusted", the predictability 
of time under the same conditions, increases significantly. Nevertheless, because it  
is a semi-empirical method, it requires more studies for its validation. 

KEYWORDS: Regrinding. Increase productivity. Simple math equation. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Diante do crescimento econômico mundial, a explotaçãodo minério de ferro 
representa, cada vez mais, uma importante atividade econômica na garantia do 
desenvolvimento socioeconômico. Com a elevada demanda de minério de ferro e a 
crescente competitividade desse mercado, a caracterização tecnológica se constitui 
em uma etapa fundamental para o aproveitamento de jazidas constituídas de 
minérios mais pobres, além de possibilitar o aumento da vida útil de minas em fase 
de exaustão. 

 

No estudo de caracterização tecnológica, inicialmente os ensaios são realizados em 
escala de bancada. A metodologia para definir o tempo de moagem pode ser 
empírica (por tentativa e erro) ou por método equacionado. Considerando a primeira 
opção, o número de ensaios pode variar de dois a cinco. No processo teórico, o 
tempo de moagem é determinado por meio de uma equação matemática. Com isso, 
espera-se de dois a três ensaios. A presente pesquisa visou aumentar a 
produtividade em escala laboratorial através da simplificação do ensaio de 
remoagem, além de contribuir para o desenvolvimento de futuros trabalhos 
acadêmicos. 

 
1.1. MODELO TEÓRICO DO PROCESSO DE COMINUIÇÃO 

 

Os modelos fenomenológicos usados para descrever a moagem de minérios tiveram 
origem por volta de 1950. Diante da necessidade de estudar a cinética de 
fraturamento  das partículas,  BASS  (1954)  expressou uma  teoria matemática  que 
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resultou na função diferencial (equação 1) que descreve a evolução temporal da 
distribuição granulométrica das partículas. Segundo Beraldo (1987), contrariamente  
à previsão empírica do consumo energético, o método cinético poderá propiciar 
maior desenvolvimento de novas tecnologias de cominuição, além de permitir 
otimização e controle do processo. 

 

Neste modelo, admite-se que as variáveis mecânicas e operacionais do circuito de 
moagem são constantes e a energia requerida é função de duas características 
principais do minério: 

 

 Constante cinética característica do minério na malha de interesse na 
alimentação do circuito. 

 Porcentagem retida de partículas na malha de interesse no minério. 

 
A representação matemática deste modelo é traduzida pela equação diferencial: 

 
   

= −   (1) 
   

 

Por integração tem-se: 
 

   =   ∗  − .  (2) 
 

Aplicando-se logaritmos naturais obtêm-se: 
 

ln( ) =  ln( ) −    (3) 
 

Resultando finalmente na expressão 4. 
 

   =  
1 

ln(
 
) (4) 

 
Onde: 

    

 

t: tempo de moagem para determinar o percentual retido na malha de interesse. 
k: constante cinética característica do minério na malha de interesse na alimentação. 
F: porcentagem retida na malha de interesse da alimentação. 
P: porcentagem retida na malha de interesse do produto. 

 
Gonçalves et al. (2014) comprovaram a aplicação e ganhos obtidos por meio da 
expressão matemática (equação 4) aplicada a minério de ferro para a moagem 
primária. A aplicação da função para prever o tempo de moagem em bancada 
(batch) mostrou-se promissora, pois houve diminuição significativa da quantidade de 
ensaios realizados por amostras, e consequente ganho de produtividade na 
execução dos ensaios. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Realizou-se a análise de um banco de dados de amostras de minério de ferro 
processadas no ensaio de remoagem de um laboratório de pesquisa mineral. Os 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA,23 a 27 de Outubro 2017 

 

 

 

ensaios foram realizados em moinho de jarro com diâmetro de 8” e comprimento de 
12”, com polpa a 65% de sólidos. Aplicou-se rotação de 72 RPM e carga de bolas 
como corpo moedor. 

 

Inicialmente determina-se o percentual retido em 0,075mm na alimentação da 
moagem (F). Em seguida, a amostra deve ser moída em um tempo determinado t.1. 
Este tempo empírico é estimado de acordo com o percentual retido na malha de 
interesse, mínimo de 20 minutos. Determina-se o percentual retido no produto moído 
(P) desta primeira moagem. O segundo tempo de moagem (t.2) também é estimado 
de forma empírica com base no percentual retido no produto moído (P) da primeira 
moagem. Em seguida, a amostra deve ser moída em um tempo estimado no passo 
anterior. Com as informações do percentual retido na alimentação (F) e produto 
moído (P) da primeira e segunda moagem, calcula-se o parâmetro característico do 
minério para a malha de interesse naquela condição de moagem, aplicando a 
equação no gráfico de correlação (percentual retido em 0,075mm x tempo de 
moagem). Finalmente, com as informações do k (obtido através do gráfico de 
correlação), é possível determinar o tempo da terceira moagem (t.3) por meio da 
equação 4. E por fim, realizar o ensaio e caracterizar o produto moído final. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 mostra uma média dos parâmetros aplicados para a definição do tempo 
de moagem por meio de um ensaio, a partir da equação. 

 
Tabela 1. Parâmetros para determinação do tempo de moagem através da equação. 

 

 

A tabela 2 mostra uma média dos parâmetros aplicados para a definição do tempo 
de moagem por meio de dois ensaios, a partir da equação. 

 
Tabela 2. Parâmetros para determinação do tempo de moagem através da equação. 

 

 

A seguir, apresenta-se um comparativo entre o método de ensaio padrão (por 
tentativa  e  erro)  em  relação  ao  método  pela  equação.  A  figura  1  apresenta  a 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA,23 a 27 de Outubro 2017 

 

 

 

distribuição de amostras por quantidade de ensaios padrão e o comparativo ao se 
aplicar a equação. 

 

Figura 1. Comparativo ensaios método de ensaio padrão em relação ao método pela equação. 

 
3.1. Resultado para um ensaio preliminar de moagem 

 

Foram analisadas 79 amostras, com as seguintes litologias e participação: Itabirito 
Friável (29,1%), Itabirito Goethítico (41,8%) e Itabirito Compacto (29,1%). Ao se 
aplicar a metodologia padrão, foram realizados 222 ensaios (no total), sendo que 
para a maioria foram necessários de dois a três ensaios para se atingir o tempo de 
moagem na malha de interesse. 

 

Observa-se na figura 1, que o cálculo do tempo pela equação apresentou baixa 
assertividade, onde apenas 17,7% das amostras tiveram seu tempo de moagem 
calculado conforme o necessário para se obter o percentual requerido na malha de 
controle. 

 

Em uma primeira análise, foi investigado se existe relação entre as litologias das 
amostras com a baixa assertividade da aplicação da equação. 

 
Ao se comparar os dois métodos, nota-se que o Itabirito Goethítico (IGO) obteve 
maior assertividade em relação ao Itabirito Friável (IF) e Itabirito Compacto (IC). No 
entanto, o Itabirito Goethítico é o que possui maior participação de amostras no 
estudo. Esses dados mostram que não há tendências de maior sucesso da  
aplicação da equação para determinada litologia. 
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3.2. Resultado para dois ensaios preliminares de moagem 
 

Foram analisadas 46 amostras, com as seguintes litologias e participação: Itabirito 
Friável (34,8%), Itabirito Goethítico (32,6%) e Itabirito Compacto (32,6%). Ao se 
aplicar a metodologia padrão, realizou-se 152 ensaios (no total), sendo que para 
67,39% foram necessários três ensaios para se atingir o tempo de moagem. 

 

Ao se aplicar a equação para o mesmo banco de dados citado anteriormente, 
observou-se que o cálculo do tempo pela equação apresentou baixa assertividade, 
apenas 41,3% das amostras tiveram seu tempo de moagem calculado, conforme o 
necessário para se obter o percentual requerido na malha de controle. Ou seja, 
mesmo ao realizar dois ensaios preliminares para determinação do tempo, a 
assertividade melhora, mas ainda fica abaixo de 50%. 

 

Em uma primeira análise, foi investigado se existe relação entre as litologias das 
amostras com a baixa assertividade da aplicação da equação. 

 

Conforme pode-se observar no segundo gráfico da figura 1, ao se comparar os dois 
métodos, nota-se que as amostras de Itabirito Friável apresentaram menor 
assertividade em relação as demais. Apesar disso, os resultados não demonstram 
uma tendência de melhor assertividade por determinada litologia. 

3.3. Avaliação do parâmetro característico do minério 
 

Diante dos resultados apresentados, viu-se a necessidade de avaliar a relação do 
parâmetro k (parâmetro característico do minério) em relação à fase moagem, para 
investigar se a não obtenção de sucesso ao aplicar a equação tem relação com essa 
variável. 

 

Como a aplicação da equação para moagem primária apresenta alta assertividade, 
comparou-se o k desta etapa com a moagem secundária (remoagem). Para isso, 
analisou-se o banco de dados da moagem primária realizada para as mesmas 
amostras submetidas à remoagem. Os resultados avaliados demonstraram que o k 
da moagem primária geralmente fica entre 0,085 e 0,300. Por outro lado, o k da 
remoagem tende ficar entre 0,038 e 0,085. 

 
3.3.1. Proposta de nova metodologia 

 

Diante disso, conforme demonstrado na tabela 3, comparou-se o “k calculado” com o 
“k real” para 36 amostras selecionadas a partir do banco de dados. O “k calculado” 
trata-se daquele obtido por meio de dois ensaios preliminares e o “k real” 
corresponde ao parâmetro adquirido considerando todos os ensaios realizados por 
amostra, inclusive aquele em que o tempo de moagem foi adequado para se atingir  
o percentual desejado na malha de controle. 

 

Para análise da assertividade da equação com o “k ajustado”, considerou-se as 
amostras em que o máximo de variação do tempo de moagem real e o calculado 
pela equação ficou abaixo de 2,50 minutos. 
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A proposta para se obter o tempo de moagem adequado para se atingir o percentual 
retido na malha de interesse foi a seguinte: 

 

a) Fazer a relação entre o “k calculado” e o “k real”; 
b) Desconsiderar a relação calculada que a relação tenha sido superior a 

0,960; 
c) Realizar uma média aritmética da relação considerada; 
d) Em seguida, dividir o “k calculado” pela média da relação considerada  

para se obter o “k ajustado” 
e) Calcular novamente o tempo de moagem pela equação 4, considerando o 

“k ajustado” para cada amostra. 
 

Tabela 3. Banco de dados Remoagem (Fator k Ajustado) 
 

 

A figura 2 mostra que, após aplicar a equação calculada pelo “k ajustado”, o 
percentual de assertividade eleva para 88,9%, o dobro quando comparado a 
metodologia em que não houve ajuste do k e consideraram-se dois ensaios 
preliminares para previsão do tempo de moagem (assertividade de 41,3%). 

 

Com isso, a quantidade de ensaios reduz de 119 para 112 ensaios. No entanto, vale 
ressaltar que apesar da quantidade ter ficado próxima, ainda assim, torna-se viável a 
aplicação desta metodologia, pois a definição do tempo pelo ensaio padrão é 
subjetiva e tem como variável a percepção do executante dos ensaios. 

 
Figura 2. Percentual de amostras distribuídas de acordo com a quantidade de ensaios 

necessários para alcançar a granulometria desejada. 
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4. CONCLUSÕES 
 

As principais conclusões deste trabalho referem-se ao comparativo do método 
padrão (por tentativa e erro) versus a utilização da equação para determinar o tempo 
de remoagem em bancada. Neste contexto, os resultados avaliados apresentaram 
baixa assertividade ao se aplicar o modelamento matemático, considerando até dois 
ensaios de moagem preliminares. 

 

Para moagem onde se realizou apenas um ensaio de moagem inicial, de 79 
amostras somente 17,7% obtiveram sucesso ao aplicar a equação. Na moagem 
onde se aplicou dois ensaios preliminares para prever o tempo, apenas 41,3% das 
amostras apresentaram resultados satisfatórios. 

 

Os resultados não indicaram relação da litologia com as amostras que não  
obtiveram sucesso com a aplicação da equação. 

 
O modelo cinético de previsão do tempo de moagem é válido para a maioria das 
amostras em que se realizou de três a quatro ensaios por amostra. Todavia, como a 
finalidade desta pesquisa foi reduzir o número de ensaios realizados em escala 
laboratorial, seria inviável a aplicação da equação, uma vez que a aplicação do 
método empírico mostrou-se mais assertivo que o modelo matemático. 

 

Por outro lado, a avaliação do parâmetro característico k aplicado para cálculo do 
tempo de moagem permitiu propor um novo método. A proposta baseou-se no  
ajuste do “k calculado” por meio de dois ensaios iniciais pela relação apresentada 
entre o “k calculado” pela equação e “k real”. Com isso, tornou-se possível elevar a 
assertividade na previsão do tempo de moagem para 88,9%. 

 
Contudo, por se tratar de um método semi-empírico, requer mais estudos para sua 
validação. 
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