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RESUMO 
 
Abrasividade, representada normalmente pelo Índice de Abrasividade de Bond (Ai), 
se refere à capacidade de um material desgastar, polir ou limpar outros materiais. O 
Ai é amplamente utilizado para avaliar o desgaste que determinado minério causará 
no revestimento dos equipamentos dos processos de beneficiamento. Diversos 
ensaios podem ser realizados a fim de se determinar a abrasividade, sendo o 
Método de Bond o mais utilizado na indústria de mineração. Apesar de simples, tal 
ensaio apresenta algumas limitações em relação à granulometria e quantidade de 
material necessários, o que muitas vezes dificulta, ou mesmo impossibilita, sua 
execução com minérios em etapas iniciais de projeto e em estudos de pré-
concentração. O ensaio LCPC pode se constituir numa alternativa para a avaliação 
desses minérios, pois requer uma menor massa de material com granulometria mais 
fina. A fim de se avaliar a aplicabilidade do ensaio LCPC, foram realizados ensaios 
com minerais de diferentes abrasividades utilizando os dois métodos. Além de exigir 
um procedimento mais rápido e com menores fontes de erros, os resultados obtidos 
apresentaram menor variabilidade em relação àqueles obtidos pelo método de Bond, 
podendo ser utilizado como alternativa ao método tradicional de determinação de 
abrasividade de minérios.  
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ABSTRACT 
 
Abrasiveness, usually represented as Bond Abrasion Index (Ai), refers to the ability 
of a material to wear or polish other materials. Ai is widely used to evaluate the wear 
that certain ore will cause in the coating of the equipment used in processing. 
Several tests can be carried out in order to determine the abrasiveness of a mineral 
and the Bond method is the most used in the mining industry. Despite being simple, 
this test has some limitations regarding granulometry and quantity of material 
required, which often makes it difficult to perform with ores in the early stages of the 
process and in pre-concentration studies. The LCPC test may be an alternative, 
since it requires less mass with finer grain size. In order to evaluate the applicability 
of the LCPC, tests were carried out on minerals with different abrasivities using the 
two methods mentioned. Besides requiring a faster experimental procedure with 
lower source of errors, the results has shown less variability than those obtained by 
the Bond method,  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Abrasividade se refere à capacidade de um material desgastar, polir ou limpar outros 
materiais. Existem diversos ensaios que podem ser realizados a fim de se 
determinar a abrasividade, como o método de Bond, LCPC, teste Cerchar, teste 
Gouging, entre muitos outros. Dentre eles, o Método de Bond é a referência quando 
se fala em abrasividade na indústria mineral, sendo o Ai (Abrasion Index) muito 
utilizado para avaliar o desgaste que determinado minério causará no revestimento 
dos equipamentos dos processos de beneficiamento (MASSOLA, 2015). Apesar de 
simples, tal ensaio apresenta algumas limitações em relação à granulometria e 
quantidade de material necessários, o que muitas vezes dificulta, ou mesmo 
impossibilita, sua execução com minérios em etapas iniciais de projeto e em estudos 
de pré-concentração.  
 
Sabe-se que a pré-concentração em geral, resulta em produtos de granulometria 
menor que ½”, o que dificulta, ou mesmo impossibilita, a avaliação da abrasividade 
destes materiais pelo método de Bond. O ensaio LCPC se constitui então numa 
alternativa para a avaliação da abrasividade desses minérios. 
 
Segundo Bergstrom (1985), o minério a ser utilizado no ensaio de Abrasividade de 
Bond deve apresentar granulometria entre ¾” e ½”, e são necessários 1.600g de 
minério para a realização de cada teste (400g para cada uma das quatro vezes que 
o procedimento é realizado). Observa-se, porém, que a faixa granulométrica do 
ensaio é muito ampla, o que pode gerar muitas variações nos resultados dos 
ensaios. Para tentar minimizar tal efeito, a Metso (2008) propõe em seu Handbook a 
realização do ensaio com 50% do material entre ½” e 16 mm e os outros 50% entre 
16 mm e ¾”. Peres (2017) mostra resultados de ensaio utilizando o procedimento 
proposto pela Metso e também utilizando faixas granulométricas menores, a fim de 
verificar a validade do ensaio nestas outras condições. 
 
Já o ensaio de abrasividade LCPC foi desenvolvido pelo Laboratoire Central des 
Ponts et Chaussées, na França, na década de 80. O Índice LCPC pode ser usado 
como uma medida tanto de abrasividade quanto da influência da granulometria do 
material e os procedimentos deste ensaio são definidos pela Norma Francesa P18-
579 (2013). Tal método foi escolhido para ser estudado como alternativa ao método 
de Bond por ser vastamente utilizado em países da Europa, sendo, como já citado, 
regulamentado pela por uma norma francesa, bem como por exigir uma menor 
massa de material (apenas uma alíquota de 500 g) e com uma granulometria menor 
que a requerida pelo método de Bond (entre 6,3 e 4 mm), ambas restrições 
existentes neste método e citadas anteriormente como as principais limitações desta 
técnica para avaliar a abrasividade de minérios pré-concentrados. Além disso, a 
facilidade em encontrar um fornecedor que fabricasse o equipamento especificado 
pela Norma foi também um fator fundamental para a utilização do método LCPC 
para as análises apresentadas.  
 
Pretende-se mostrar, neste artigo, a aplicabilidade do ensaio LCPC por meio da 
relação encontrada entre a abrasividade do mesmo minério obtida pelo referido 
método e pelo método de abrasividade de Bond. Os ensaios foram realizados com 
amostras de diferentes tipos de minérios com teores de SiO2 distintos, já que o 
quartzo é o principal mineral relacionado à abrasividade do minério. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

As amostras disponíveis e utilizadas para o desenvolvimento do projeto são 
apresentadas na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Amostras utilizadas. 

ID Amostra 

1 Calcário 

2 Minério de Zinco Silicatado 

3 Brita para jardinagem (dolomita) 

4 Minério de Ouro 

5 Minério de Ferro 

6 Diabásio 

7 Rocha Potássica 

 

As amostras foram inicialmente pesadas e então manuseadas a fim de obter as 
massas requeridas por cada um dos ensaios na sua respectiva granulometria: - ¾” + 
½” para o Ai de Bond e - 6,3mm + 4mm para o LCPC. Para a realização do ensaio 
de AI de Bond são necessários 1600 g, divididos igualmente em 4 alíquotas de 400 
g, e para a realização do ensaio LCPC são necessários 500 g de material.  
 
Para garantir a homogeneidade e representatividade das alíquotas a serem 
trabalhadas, toda a amostra inicial disponível de cada minério foi britada abaixo de 
¾”. As amostras foram então homogeneizadas, utilizando o método da pilha 
prismática alongada. A partir desta pilha, foram retiradas as alíquotas para todos os 
ensaios, nos diferentes padrões de tamanho, e também uma pequena parcela (de 
aproximadamente 500 g) para a caracterização química e mineralógica das 
amostras. Com cada uma das alíquotas, com material abaixo de ¾”, foram então 
realizadas as demais britagens e peneiramentos até que se obtivesse a fração 
granulométrica desejada.  
 

Os ensaios para determinação da abrasividade foram realizados no LTM-Poli/USP e, 
na primeira etapa, o método utilizado foi o proposto pela Allis Chalmers e descrito 
por Bergstrom (1985), também chamado de Índice de Abrasividade de Bond. 
 
O teste padrão é feito em um pequeno tambor, com 12” de diâmetro e 4,5” de 
profundidade, o qual contém um rotor concêntrico em seu interior, de 4,5” de 
diâmetro. Uma placa de aço (500 Brinell), de dimensões 3” x 1” x 0,25”, é fixada no 
rotor e 400g de amostra com granulometria - ¾” + ½” são adicionadas ao tambor. O 
objetivo é gerar o desgaste da placa e, para isso, por 15 minutos o tambor com a 
amostra gira em um sentido, a 70 rpm. Tal procedimento foi repetido quatro vezes 
para cada tipo de minério e o Ai expressa a massa, em gramas, perdida pela placa.  
 
Já na segunda etapa, foram realizados os ensaios LCPC. Como já citado, o ensaio 
de abrasividade LCPC foi desenvolvido na França, na década de 80, e os 
procedimentos deste são definidos pela Norma Francesa P18-579. O equipamento 
LCPC utilizado para avaliar a abrasividade dos materiais é mostrado na Figura 1.  
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Figure 1. Equipamento LCPC (1-motor, 2-tubo de funil, 3-rotor e fixação da placa, 4-recipiente 

de amostra) (Thuro & Kasling, 2010). 

 

O abrasímetro é composto por um motor que faz girar uma placa de metal dentro de 
um recipiente cilíndrico que contém 500 g de amostra com granulometria entre 
6,3 mm e 4 mm. A placa é feita com aço com baixo carbono (1015), com dureza 
Rockwell em torno de 60 a 75 HRB e tem dimensões de (50 x 25 x 5) mm.  
  
O rotor, no qual a placa de metal está acoplada, gira então por 5 minutos numa 
rotação de 4.500 rpm dentro do recipiente com a amostra. Para a determinação da 
abrasividade, a placa de metal é pesada antes e depois do teste e a perda de massa 
registrada é utilizada para o cálculo da abrasividade característica do material. 
Quanto mais abrasivo material, maior será a perda de massa. 
 
Segundo a Norma Francesa, o índice de abrasividade LCPC é calculado como:  

                               

 
Onde:  mip é a massa da placa antes do teste LCPC; 

mfp é a massa da placa depois do teste LCPC e 

M é a massa da amostra (500  0,2 g). 

 

Para garantir que as placas utilizadas em ambos os ensaios apresentavam as 
dimensões e durezas corretas, realizaram-se medições e ensaios de dureza 
Rockwell B e Rockwell C, antes de se iniciarem os ensaios propriamente ditos. 
 
Para a placa utilizada no ensaio de Bond, a dureza média obtida foi de 53,3 HRC. 
Fazendo a conversão de dureza Rockwell C para a dureza Brinnel, obteve-se um 
valor de 525 HB, enquanto a especificação era de uma dureza de 500 HB, variação 
considerada aceitável para o tipo de análise que será realizada.  
 
Já para a placa do ensaio LCPC, a dureza média obtida com os testes preliminares 
foi de 65 HRB. Dado o intervalo de 60 a 75 HRB definido pela Norma Francesa, 
podemos afirmar que as placas adquiridas estavam dentro do padrão e poderiam ser 
utilizadas para a realização dos ensaios. 
 
Por fim, também em relação à qualidade do material utilizado vale ressaltar que se 
tomou o cuidado de usar placas do mesmo lote e do mesmo fabricante para realizar 
todos os ensaios de ambos os métodos, de modo a evitar que possíveis variações 
na fabricação dos lotes interferissem nos resultados do projeto. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com o objetivo de validar o LCPC como método para se obter a abrasividade de 
minérios, foram realizados os ensaios de Ai de Bond e LCPC com as 7 (sete) 
amostras apresentadas no item anterior e os resultados foram comparados. 
 
Os resultados são apresentados na Tabela 2, em ordem crescente dos valores 
obtidos para o Ai de Bond. 
 

Tabela 2. Resultados dos ensaios de abrasividade e da caraterização mineralógica. 

Minério 
Média                 

AI de Bond 
Média     
LCPC 

Relação        
Ai x LCPC 

Composição 
mineralógica  

(fases predominantes) 

Teor 
SiO2 
(%) 

Brita pra jardinagem 
(amostra 3) 

0,0015 60 40000 Dolomita 1,39 

Calcário        
(amostra 1)  

0,0264 183 6932 Calcita, dolomita e quartzo 10,1 

Minério de zinco 
(amostra 2) 

0,1856 552 2974 
Willemita, dolomita, 
hematita e quartzo 

8,48 

Minério de ferro 
(amostra 5) 

0,1860 384 2065 
Hematita, Magnetita, 

Quartzo e Talco 
51,3 

Diabásio         
(amostra 6) 

0,3665 1137 3102 
Andesina, Quartzo e 

Ilmenita 
49,7 

Rocha Potássica 
(amostra 7)  

0,4673 1264 2705 
Quartzo, prioritariamente, 

argilominerais e feldspatos 
96,5 

Minério de Ouro 
(amostra 4) 

0,7348 1293 1760 Quartzo 96,7 

 
Na terceira edição do Crushing and Screening Handbook, a Metso (2008) propõe 
uma estimativa empírica para a relação entre os valores de abrasividade obtidos 
pelos métodos de Bond e LCPC. A relação proposta é expressa pela expressão: 
 

LCPC = 2000 x AI de Bond 

 

Para os resultados obtidos nos testes realizados neste projeto, calculou-se tal 
relação, como apresentado na Tabela 2, e graficamente o resultado é mostrado na 
Figura 2. 
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Figura 2. Relação Ai de Bond x LCPC 

 
 
Observa-se, pelo gráfico, uma grande correlação entre os valores de Ai de Bond e 
LCPC, com linha de tendência apresentando R2 de 0,865. Estabelecida tal relação, 
pode-se então validar a utilização do método LCPC para a determinação da 
abrasividade de minérios. 
 
Na Tabela 2 foi possível observar os valores obtidos para abrasividade de cada uma 
das amostras pelos dois diferentes métodos. Através destes valores foi possível, 
então, ordenar os minérios em estudo de acordo com a abrasividade de cada um.  
 
Tendo como base os valores de abrasividade resultantes do ensaio de Ai de Bond, a 
ordem crescente de abrasividade obtida foi: a brita pra jardinagem, como minério 
menos abrasivo, seguida do calcário, ferro, zinco, diabásio, rocha potássica, ouro e, 
por fim, o quartzito, como minério mais abrasivo. Na Figura 3 é apresentado o 
aspecto das placas utilizadas no ensaio. 
 

 
Figura 3. Placas de Ai de Bond em ordem crescente de abrasividade: placa nova, brita pra 

jardinagem, calcário, ferro, zinco, diabásio, rocha potássica, ouro e quartzito. 
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Já a lista de acordo com os valores do LCPC, em ordem crescente de abrasividade, 
foi: também a brita para jardinagem como menos abrasiva, seguida do calcário, 
zinco, ferro, quartzito, diabásio, rocha potássica e, neste caso, o minério de ouro 
como o mais abrasivo. As placas utilizadas para o método LCPC também são 
apresentadas.  
 

 
Figura 4. Placas do LCPC em ordem crescente de abrasividade: placa nova, brita para 

jardinagem, calcário, zinco, ferro, quartzito, diabásio, rocha potássica e ouro. 

 

Analisando visualmente as placas utilizadas nos ensaios, foi possível observar 
nitidamente uma diferença entre os níveis de desgaste que as placas sofreram 
durante os ensaios. As placas utilizadas nos ensaios de minérios mais abrasivos 
tiveram suas arestas mais arredondadas e possuíam mais marcas em sua 
superfície. Já nas placas utilizadas para os ensaios com a brita para jardinagem, por 
exemplo, quase não se observou marcas de desgaste, uma vez que o material se 
mostrou ser pouquíssimo abrasivo. 
 

Como pode-se perceber, a ordem de abrasividade obtida pelos dois métodos não foi 
igual, o que mostra que o mecanismo de desgaste das duas plaquinhas não é o 
mesmo e, por isso, o aspecto macroscópico delas também é diferente. 
 
Pelos resultados da caracterização tecnológica esperava-se que a rocha potássica e 
o minério de ouro apresentassem os maiores valores de abrasividade, por serem 
compostos, prioritariamente, por quartzo. Já para o calcário e para a brita para 
jardinagem, eram esperados baixos valores de abrasividade por serem compostos 
principalmente por carbonatos, material conhecido por ser muito pouco abrasivo. 
Com algumas poucas alterações, os resultados obtidos seguiram tal tendência, 
mostrando que o teor de sílica presente no minério tem grande influência sobre o 
valor obtido para a abrasividade deste. 
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 4. CONCLUSÕES 

 
A boa correlação verificada entre os resultados de abrasividade obtidos pelos 
métodos de Bond e LCPC indicam que o LCPC pode se constituir numa alternativa 
para a avaliação da abrasividade de minérios, permitindo, assim, a avaliação de 
minérios em etapas iniciais de projeto e em estudos de pré-concentração. 
Comparados os valores de Ai e LCPC para diversas amostras, observou-se uma 
clara correlação entre eles (R2 = 0,865) sendo que a maioria seguiu a relação 
apresentada na literatura, em que o índice LCPC é dado por 2000 vezes o índice do 
Ai de Bond. 
 
Mais estudos precisam ser feitos para confirmar tal relação, porém as vantagens do 
ensaio LCPC são inegáveis. Além de requerer uma menor massa de material com 
granulometria mais fina, o procedimento experimental é mais rápido e com menor 
fonte de erros, dada a simplicidade do teste, o que foi observado por meio da menor 
variabilidade encontrada nos resultados obtidos com o LCPC em relação àqueles 
obtidos pelo método de Bond. 
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