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RESUMO 
 
Análises voltadas à parâmetros energéticos em processos de cominuição vem  
sendo cada vez mais realizadas, uma vez que o consumo energético de 
equipamentos de cominuição em uma mineração chega a 80% de todo 
beneficiamento. Schneider et. al. (2013) evidencia uma relação entre a malha teste e 
o valor de WI para o minério de titânio em moinho de bolas. Este artigo demonstra 
ser possível prever o WI de uma amostra para diversas malha testes sem precisar 
realizar o ensaio para todos os casos. Entretanto, como o valor de WI é um 
parâmetro energético de cominuição, este não envolve análise de outros fenômenos 
essenciais para o dimensionamento do processo de moagem, como o tempo de 
residência das partículas, as dimensões do moinho, o grau de enchimento e a 
velocidade de operação. O objetivo deste trabalho foi comparar resultados de WI em 
minérios de ferro e ouro aos obtidos no artigo realizado por Schneider et. al. (2013). 
Adicionalmente, através de ensaios moagem em laboratório, objetivou-se analisar a 
moabilidade do material por meio de curvas granulométricas para diferentes tempos 
de moagem. Através dos dados obtidos pôde-se avaliar e confirmar a confiabilidade 
do método de Schneider et. al. (2013) para outra amostra, confirmando um resultado 
satisfatório inter-laboratorial. Também foi possível discutir sobre formas de se avaliar 
as curvas de moagem para amostra de minério de ferro e percebeu-se que é 
necessário chegar a um tempo ótimo de residência das partículas na moagem. Os 
autores são gratos à FAPEMIG e ao PET Ciência-UNIFAL-MG pelo apoio financeiro. 
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ABSTRACT 
 
Analyses of energy consumption parameters in comminution processes are being 
increasingly performed, since the energy consumption of comminution equipment in 
one mine reaches 80% of all mineral processing. Schneider et. al. (2013) evidences  
a relation between a quality test and a WI value for titanium ore in a ball mill. This 
article demonstrates that it is possible to predict the WI of a sample for several sieve 
sizes. However, since the value of WI is an energetic comminution parameter, it does 
not involve other phenomena that are essential for the design of a grinding process, 
such as the residence time of particles, the mill dimensions, filling degree and 
operating speed. This paper aimed to compare the WI results for iron and gold ores 
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to the tests performed by Schneider et. al. (2013). Besides, it was possible to 
evaluate and confirm the reliability of the Schneider et. al. method (2013) for another 
sample through the obtained data, which confirms a satisfactory inter-laboratory 
result. It was also possible to discuss ways of evaluating the grinding curves for iron 
ore and it was noticed that it is necessary to reach an optimal residence time for the 
particles in the grinding process. Moreover, throughout laboratory grinding tests, this 
article aimed to analyze the grinding performance of samples using grain size 
distribution curves for different grinding times. The authors are grateful to FAPEMIG 
and PET Ciência-UNIFAL-MG for financial support. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O cenário econômico atual reflete-se na mineração. A implantação de projetos de 
reestruturação e redução de custos, tem-se tornado rotina em muitas mineradoras e 
o consumo energético também se tornou alvo de mais atenção. Além da 
preocupação ambiental em torno do gasto excessivo de energia elétrica e água na 
mineração (CNI, 2012), a redução dos custos vem encadeada com o aumento dos 
preços do petróleo e da eletricidade nos últimos anos. 
Aprimorar e buscar novas alternativas de redução energética vem sendo levadas em 
conta na tomada de decisão de um projeto mineiro. Entretanto, para que isso ocorra 
é necessário um conhecimento sobre o consumo energético envolvido nas etapas  
de mineração, visando o foco naquelas que detém o maior gasto. 
Sabe-se que as etapas de cominuição podem compreender em aproximadamente 
80% de toda a energia gasta em uma planta de beneficiamento (FIGUEIRA, 
ALMEIDA e LUZ, 2004) 
São nos processos de britagem e moagem que se tem a efetiva atuação da 
cominuição na mineração. Os britadores e moinhos apresentam particularidades não 
só no tamanho da redução, mas também no tipo de esforços com que a quebra é 
realizada (CHAVES, 2012). 
Chaves (2012) salienta que na britagem, por contemplar partículas grosseiras, as 
forças predominantes são de compressão ou de impacto. Segundo Kelly e 
Spottiswood (1982), estas são aplicadas quase que individualmente, resultando em 
alta energia, mesmo que a energia por unidade de massa seja pequena. 
Já na moagem convencional, por ser o último estágio do processo de redução de 
tamanho, todos os mecanismos de fragmentação são mais relevantes (CHAVES, 
2012). A energia atuante por unidade de partícula é pequena, mas a energia total  
por unidade de massa é alta (KELLY e SPOTTISWOOD, 1982). 
Através do estudo realizado por Schneider et. al. (2013) foi possível testar uma 
metodologia para prever o Work Index (WI) de uma amostra de minério de titânio na 
malha de 850 micrômetros. Como não é comum utilizar essa abertura como malha 
teste, foram realizados testes adicionais em outras malhas padrão. 
No ensaio de Bond, determina-se o número de rotações para que o retido na malha 
teste (carga circulante) atinja 250% da massa da alimentação. A moabilidade (Mob), 
a malha teste (MT), o P80 e A80 são fatores que influenciam os valores de WI, como 
mostra a relação apresentada pela Equação 1, proposta por Bond: 
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Já para a predição do valor de WI, calcula-se P80 em função da malha teste, como 
evidencia a Equação 2: 

 
   

                       
   

(2) 

 

De acordo com o trabalho de Schneider et. al. (2013), plotando-se os valores de P80 

calculados pela Equação 2, verificou-se que a correlação dos dados foi alta e que 
estes valores podem ser estimados com base nos valores da malha teste. 
Uma vez que o valor de A80 é constante, pôde-se estimar os valores de WI para a 
amostra de minério de titânio para diversas malhas. Os valores de WI estimados 
foram plotados em função da malha teste em micrômetros juntamente com os 
valores calculados pelo método de Bond e constatou-se que estas estimativas são 
eficientes, uma vez que os valores medidos e estimados são bastante precisos e 
seguem um mesmo comportamento de acordo com a curva, no entanto, esta 
estimativa não leva em consideração descontinuidades nas propriedades de quebra 
dos materiais. 
Ainda em seus estudos, Schneider et. al. (2013) também estima o número de 
rotações do primeiro ciclo do ensaio de Bond. Geralmente, esse número varia de  
100 a 200 rotações, dependendo do tipo de minério e este número é escolhido pelo 
operador. Como este tipo de ensaio é realizado muitas vezes em campanhas de 
variabilidade, o valor de WI pode ser estimado e utilizado na Equação 2 para estimar 
o valor da moabilidade e consequentemente calcular Número de rotações (NR), visto 
que a massa de alimentação do moinho e o passante iniciante na malha teste são 
também conhecidos. Os valores estimados foram plotados em função da malha  
teste e averiguou-se que quanto menor a malha teste, maior o número de rotações. 
Outro ensaio importante para análise energética em moinhos são as curvas de 
moabilidade. Através destas, compreende-se o comportamento do minério diante de 
determinados tempos por meio de curvas de análise granulométrica em cada 
condição estabelecida. Diante dos dados, é possível estabelecer parâmetros de 
projeto, como o tempo de moagem, determinação do grau de liberação, potência e 
eficiência dos processos de moagem. 
Ao contrário da britagem, a moagem não possui duas superfícies “fixas” 
(mandíbulas) e, portanto, a fragmentação está sujeita a maiores incertezas, sendo 
que o grau de moagem de uma partícula depende da probabilidade de colisão e da 
interação da mesma com a zona de moagem. Também é importante ressaltar que 
grande parte da energia do processo é dissipada em forma de calor, som e outras 
energias, sendo apenas uma pequena parcela realmente aproveitada para a 
fragmentação (WILLS, 1992). 
Para realizar o ensaio de moabilidade é preciso determinar os fatores que 
influenciam na cominuição das partículas. A escolha do tipo de circuito: se a úmido 
ou a seco; a porcentagem de sólidos, densidade real do minério, dimensões do 
moinho, velocidade de operação, grau de enchimento e tipo de corpos moedores  
são algum desses parâmetros que devem ser determinados anteriormente ao ensaio 
de moabilidade e estão relacionados a cominuição do material. 
Analisando as forças envolvidas no movimento de rotação da carcaça do moinho, 
calcula-se  a  velocidade  com  que  atinge  e  a  sua  velocidade  crítica,  que  é  a 
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velocidade em que os corpos moedores não sofrem a queda em determinada altura 
da trajetória, fazendo com que não haja força de impacto entre os corpos moedores 
e o minério. (LUZ et al., 2010). A partir de uma análise das forças centrípeta e 
gravitacional tem-se a Equação 3 que define a velocidade crítica da moagem. 

 

     
       ,      

(3) 

 

em quem  é a velocidade crítica dado em rotações por minuto e  é o diâmetro   
interno do moinho dado em metros. A partir do valor de  determina-se a velocidade 
de operação da moagem em função da porcentagem de velocidade crítica, Equação 
4: 

 
                    , (4) 

 
em que é a velocidade de operação, dada em rotações  por  minuto  e  a 

porcentagem da velocidade crítica estipulada. Outro fator que influencia o regime de 

operação da moagem é o grau de enchimento, ou seja, a relação entre o volume 

ocupado pelos corpos moedores e seus vazios entre eles e o minério efetivamente, 

dado pela Equação 5 (SAMPAIO, FRANÇA e BRAGA, 2007). 
 

          
      , 

  
(5) 

 

em que G é o grau de enchimento,   a distância do topo do moinho ao topo da   
carga em repouso em metros e o diâmetro interno do moinho em metros. Taggart 
(1951) estabelece dois tipos de regime para a moagem, o de cascata e o  de 
catarata, que são influenciados principalmente pelo grau de enchimento e pela 
velocidade de rotação. Nos ensaios realizados optou-se pelo circuito a úmido, uma 
porcentagem de sólidos na polpa de 75% e uma porcentagem da velocidade crítica 
de 75%. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Inicialmente foi nomeada a amostra de acordo com a sua natureza. O material de 
minério de ferro será tratado como “Massa-Fe”. A mesma foi quarteada e ¼ da 
massa foi devidamente britado a fim de se chegar a uma  alíquota  passante  em 
3,36 mm. 
A amostra “Massa-Fe” foi submetida ao ensaio de Work Index de Bond (WI) com as 
malhas testes semelhantes às utilizadas no ensaio de Schneider et. al. et. al. (2013), 
referentes aos tamanhos de 850      , 212      , 150      e 106       . Para o ensaio de  
WI de Bond, primeiramente foi realizada uma pilha longitudinal de homogeneização 
com toda a massa britada, selecionada com quarteamento. O peneiramento cabeça 
referente a alíquota representativa da pilha foi executado por meio de peneirador 
vibratório por 20 minutos. Todo o ensaio foi realizado de acordo com as etapas de 
procedimento laboratorial enunciadas por Luz et. al. (2010), sendo que o 
peneiramento do produto foi realizado a úmido para obter uma melhor classificação 
dos finos. 
Juntamente neste trabalho, a amostra Massa-Fe” foi submetida ao ensaio de 
moabilidade em três tempos específicos: 5 min, 15 min e 30 min. Para o ensaio foi 
utilizado o moinho sem aletas de diâmetro de 20,5 cm e comprimento interno de 
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23,5 cm, com velocidade crítica de 75% e porcentagem de sólidos de 75%. Para os 
cálculos de massa de água e massa de sólidos na alimentação foi medida a 
densidade real das amostras por meio do ensaio por picnômetro utilizando um balão 
volumétrico de 1000 mL e bomba à vácuo para retirada dos vazios com ar entre as 
partículas. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
3.1. Valores estimados de WI 

 
A metodologia de cálculos para a estimativa dos valores de WI foram realizadas 
como propõe Schneider et. al. (2013). Primeiramente, foram determinados 
laboratorialmente, para cada malha teste na amostra “Massa-Fe”, a malha 
correspondente a 80%  de  passante  da  pilha  de  homogeneização  ,  a 
moabilidade, dada em gramas por revolução (    ), a malha correspondente a 80%  
de passante do produto do  ensaio  e  ao  valor  de  energia  consumida  por 
tonelada, dado em kWh/t       ), como apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela  1:   Resultados   do   ensaio  de   Work  Index  de   Bond   para   a  amostra "Massa-Fe". 

Amostra 
Malha Teste 

(μm) 
F80 (μm) P80 (μm) Mob (g/rot) WI (kWh/t) 

 
 

Massa-Fe 

106 2692,83 97,54 1,689 13,3 

150 2071,96 106,7 1,738 12,7 

212 2688,82 170,64 2,163 13,2 
425 2699,56 282,73 2,609 13,8 
850 2659,82 605,77 2,755 21,3 

 
Ao ser avaliada  a relação entre a variável  e a Malha teste, pôde-se determinar   
uma função exponencial que representa tal interação para a amostra de ferro. 
Aproximando-se os dados a uma curva de tendência, Figura 1, determinou-se a 
relação de     em função da Malha teste. Gerado um coeficiente de determinação    
de 0,9841 para a amostra “Massa-Fe”, demonstrou-se ser uma correlação aceitável 
uma vez que valores de R² estão próximos de 1, que indica a relação perfeita entre 
duas variáveis. Comparando os resultados determinados no ensaio com os obtidos 
pelo minério de titânio pelos ensaios de Schneider et. al. (2013) é perceptível que 
essa correlação é válida para o minério estudado. 

 

Figura 1: Determinação da relação entre os valores de com a respectiva Malha teste para a 

amostra “Massa-Fe”. 
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Seguindo a mesma metodologia de relação entre as variáveis do cálculo de WI, 
obtêm-se a relação entre Moabilidade e a Malha Teste para a amostra de minério de 
ferro “Massa-Fe” As curvas representativas desta interação são apresentadas na 
Figura 2 com um R² de 0,9211, o que também se apresenta satisfatório se 
comparado com os resultados do minério de titânio. 

 

Figura 2: Determinação da relação entre os valores de        com a respectiva Malha teste para 

a amostra “Massa-Fe. 

 
Ao obter as relações entre as variáveis e com  a Malha Teste, é possível  substituí-
las na equação convencional do cálculo de WI (Equação 1),’ obtendo a Equação 6, 
referente a “Massa-Fe” 

 
           

          
                                      

     
  

  
  

                    

(6) 

 

em que     é a malha teste desejada e           Work index da amostra “Massa-Fe” 
E assim com a Equação 6 pode-se obter o valore de WI estimado para qualquer 
valor de malha teste, para essa amostra, sem precisar realizar ensaios de WI de 
Bond. Para demonstrar a validade do método nesses minérios, uma curva 
comparativa com os valores de WI medidos com os estimados, foi produzida e 
apresentada na Figura 3: 

 

Figura 3: Relação entre WI estimado e WI medido para a amostra de minério de ferro (“Massa- 
Fe). 

 

Percebe-se que os dados medidos de WI realizado na amostra “Massa-Fe” 

apresenta-se próximo à curva de WI estimado, confirmando que a relação de       e 
    com a malha teste, e a Equação 6 é válida para esse trabalho. 
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3.2. Análise das curvas granulométricas do ensaio de moabilidade 
 

Primeiramente foram determinados os valores de densidade real para a amostra, 
“Massa-Fe”, chegando-se ao valor de 3,341 g/cm³. A velocidade de operação do 
moinho para este caso foi de 70,08 rpm, sendo este valor determinando pela 
Equação 4. O grau de enchimento também foi calculado e para as dimensões do 
moinho utilizado chegou-se a um valor de 29,89%. A partir desses parâmetros e 
realizando a moagem nos três tempos determinados, obteve-se a curva de análise 
granulométrica representada na Figura 4 

 

Figura 4: Análise granulométrica dos ensaios de moagem para os tempos de 5, 15 e 30 
minutos em comparação com o material sem moagem (alimentação), para o minério de ferro 

(“Massa-Fe”). 

 
Pode-se perceber que na curva de 30 minutos do minério de ferro apresenta-se 
desde aproximadamente 0,10 mm uma certa constância na curva granulométrica, 
chegando aos 100% de passante. Isso indica que o tempo de residência das 
partículas já excedeu do tempo ótimo, que evidencia a moagem de todas as 
partículas na malha requerida. 
É possível analisar também que a curva referente aos 5 minutos de moagem se 
aparenta muito com a curva da “alimentação”, referente à análise granulométrica do 
material sem nenhum processo de moagem. Isso significa que ao contrário do tempo 
de 30 minutos que excedeu o tempo ideal de residência das partículas, agora a 
residência das partículas no moinho é muito baixa. A alternativa neste caso, 
avaliando-se esse comportamento entre os tempos de moagem é encontrar, a partir 
desses resultados, uma curva ótima que identifique um tempo de residência ótimo  
no moinho. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Através dos resultados obtidos conclui-se que a metodologia apresentada por 
Schneider et. al. (2013) se demonstrou satisfatória para a amostra de minério de 
ferro estudada. Intencionalmente, foi utilizado um minério com características 
diferentes da utilizada pelo trabalho com o minério de titânio. Enquanto o minério de 
titânio é relacionado a rochas máficas e mica-xistos com uma densidade próxima de 
4,0 g/cm³, o minério de ferro detém maior densidade de até 5,3 g/cm³ associados em 
rochas graníticas ou andesíticas. Também pode-se observar que os valores de WI 
da amostra se concentram próximos aos valores de 10 a 15 KWh/t, apenas os 
valores de WI referentes às malhas testes maiores, próximas a 850 micrômetros, 
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que apresentam valores mais discrepantes da média dos resultados. Para trabalhos 
futuros é interessante comparar esses resultados com outras amostras de outros 
minérios, como por exemplo o ouro, para poder analisar essa correlação. Por meio 
dos ensaios de moagem foi possível analisar as curvas em determinados tempos do 
processo. Percebeu-se que com os dados das curvas de moagem é possível 
determinar tempos de moagem ótimo. Os dados seguem determinado 
comportamento padrão, o que mostra uma correlação entre os tempos e a análise 
granulométrica. Para isso, pode-se utilizar de métodos de modelagem como o 
misturador perfeito, por exemplo e inclusive, é um trabalho a ser abordado 
futuramente pelos autores. 
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