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RESUMO 
 
A moagem em moinhos tubulares de bolas é a principal operação unitária 
responsável pela adequação da granulometria e da superfície específica do 
concentrado de minério de ferro na Pelotização. O ajuste das características físicas 
da matéria-prima é fator determinante para formação das pelotas e características 
do produto. No entanto, a geração de superfície específica nas partículas de 
concentrado, fundamental para pelotização, impacta fortemente no consumo de 
energia elétrica de moagem da unidade. O presente trabalho propôs a 
caracterização do concentrado de minério de ferro, matéria-prima atual da moagem 
industrial e a realização de testes de moagem em laboratório para determinação das 
constantes cinéticas, funções quebra e seleção. A partir de simulação computacional 
determinou-se então novas condições de moagem, com melhores resultados de 
eficiência energética. A determinação das curvas cinéticas aliadas à simulação 
computacional permitiu o scale-up dos cenários reproduzidos em laboratório para o 
processo industrial, com ganhos de desempenho refletindo em uma maior geração e 
finos e da eficiência energética da operação unitária. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cominuição; eficiência energética; simulação; pelotização. 
 
ABSTRACT 
 
In iron ore pelletizing plants, grinding in ball mills is the main comminution operation 
in charge for the particle size and specific surface area adjustments. The adjustment 
of the physical characteristics of the raw material is a key factor for both, the green-
pellets formation and final product characteristics. However, the specific surface area 
generation in the concentrate, fundamental for pelletizing, strongly affects the 
grinding energy consumption of the plant. The present work have proposed the 
physical characterization of the iron ore concentrate, raw material of the industrial 
grinding studied, the performance of laboratory grinding tests to determine the kinetic 
constants, breaking and selection functions parameters. Thus, the optimal grinding 
conditions settings were determined from computational simulation, bringing the 
process to operate in another level of energy efficiency. The determination of the 
kinetic curves allied to the computational simulation allowed the scale-up of the best 
scenario finding in the lab to the industrial process, with gains in fine particles 
generation rate and increasing of the energy efficiency. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O beneficiamento de minério de ferro de modo geral é composto por vários 
processos, dentre os principais está a fragmentação ou quebra das partículas 
maiores em partículas cada vez menores. Toda liberação ou fragmentação é por sua 
vez responsável pela geração de finos inerente ao processo. A partir da necessidade 
de se criar uma tecnologia para recuperação destes finos e permitir que estes finos 
fossem utilizados nos reatores de redução, desenvolveu-se o processo de 
aglomeração que, além de dar forma, confere características físicas, químicas e 
metalúrgicas aos finos de minério de ferro: a Pelotização. A Figura 1 ilustra o 
mecanismo geral de formação das pelotas verdes. Nesta é possível notar a 
dependência do fator tamanho do grão e superfície para o sucesso das forças 
capilares e de coesão físico-química. O tamanho do grão é determinado por análise 
granulométrica com a fração inferior a 0,045 mm (-325 Mesh) representando papel 
decisivo. Enquanto a superfície específica é definida pela fração da superfície por 
peso ou volume em cm²/g ou cm²/cm³. 
 

 
Figura 1 – Mecanismo geral de formação de pelotas verdes. 

 
A Figura 2 ilustra a relação da granulométrica e da superfície específica do 
concentrado com a compressão das pelotas verdes e queimadas, demonstrando a 
forte influência destas variáveis na qualidade do produto (1). 
 

 
Figura 2 – Influência da fração < 0,045 mm e da superfície específica na compressão de pelotas 

verde e pelotas queimadas. 

 
Conforme pode ser visto na Figura 3, a geração de superfície específica nas 
partículas de concentrado impacta fortemente no consumo de energia elétrica de 
moagem, havendo uma relação de proporcionalidade bem definida entre a superfície 
gerada e o consumo de energia. 
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Figura 3 – Consumo específico de energia elétrica de moagem versus superfície específica 

gerada. 

 
1.1. MODELO DO BALANÇO POPULACIONAL 
 
No modelo do balanço populacional o processo de moagem e a fragmentação da 
carga são descritos através de sucessivos eventos (2) de quebra das partículas. 
Cada um dos subprocessos da moagem (fragmentação do material, redistribuição 
dos fragmentos, transporte e classificação das partículas dentro do moinho) pode 
ser representado por equações descritivas. 
 
Em suma, o enfoque baseado na equação do balanço populacional aponta novos 
conceitos: Função Seleção (S) e a Função Quebra (B). A primeira tem relação com a 
cinética ou a velocidade de fratura de cada partícula e a segunda tem relação com a 
distribuição granulométrica dos fragmentos produzidos como consequência do 
evento de fratura. 
 
O balanço populacional da carga de moagem desenvolvido por Reid em 1965 pode 
ser descrito pela seguinte Equação 1 (3)(4)(5)(6)(7)(8)(9): 
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mi(t): representa a fração em massa de partículas contidas no intervalo de tamanho i 
após o tempo t de moagem; 
Si: representa a velocidade específica de quebra das partículas no intervalo de 
tamanho i; 
bij: representa a distribuição final dos fragmentos pós-quebra, ou seja, a fração do 
material do tamanho superior j que após a quebra destina-se ao tamanho i. 
 
1.2. FUNÇÕES QUEBRA E SELEÇÃO 
 
Uma vez que a função quebra e função seleção sofre a influência do tamanho das 
partículas, este interfere também nos parâmetros do modelo. A Equação 2 
apresenta um modelo para descrever a função quebra acumulada Bij. Os parâmetros 
β0, β1, β2 representam as constantes dependentes das características do material (4). 
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A Equação 3 apresenta um modelo para descrever a função seleção Si. Os 

parâmetros 0, 1, 2, dcrit representam as constantes dependentes do material e das 
condições de moagem (4). 
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A função seleção Si, segundo Herbst e Fuerstenau (6), tem uma relação de 
proporcionalidade com a potência absorvida pelo moinho e a massa contida neste, 
conforme a Equação 4 a seguir:  
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Si: função seleção no intervalo de tamanho i (min-1); 
Si

E: função seleção específica em energia (t/kWh); 
P: potência líquida demandada pelo moinho (kW);  
H: massa de material contida no moinho (t). 
 
1.3. MODELO DE POTÊNCIA 
 
Segundo Hogg e Fuerstenau (10), as dimensões de um moinho de revolução 
convencional e suas condições operacionais podem ser utilizadas para se estimar a 
potência demandada. Este modelo foi expandido de sua formulação original para 
representar independentemente a contribuição de cada componente da carga, bolas 
e polpa, para a potência total do moinho conforme a equação 5 (11). 
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Pliq: potência líquida; 

Pinst: potência instalada (kW) - Pcons./ 

eficiência de transmissão elétrica e de potência (%); 
D: diâmetro interno do moinho, em pés; 
L: comprimento efetivo do moinho, em pés; 
Nc: fração da velocidade crítica - Ncrit = 76,6/D0,5; 
J: enchimento volumétrico parcial aparente (%) 

 ângulo de levantamento da carga. Tipicamente entre 35° e 40°; 

ap:  densidade aparente da carga (t/m3). 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O circuito de moagem avaliado é do tipo aberto com descarga por overflow, sem 
recirculação da carga. Seu empolpamento é realizado com adição controlada de 
água sobre o concentrado de minério de ferro diretamente no chute de alimentação 
do moinho. 
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O material é alimentado em uma moega por pá-carregadeira e segue por uma 
correia transportadora para o chute de alimentação do moinho. Este circuito está 
instalado nas dependências da Vale S.A. nas Operações Itabiritos em Mina Fábrica, 
Ouro Preto, Minas Gerais. 
 
A sequência das atividades desenvolvidas no trabalho compreendeu inicialmente a 
moagem industrial do concentrado de minério de ferro na condição operacional 
padrão.  A fim de se investigar as características de quebra do material, três polpas 
foram preparadas (Tabela 1) a partir do material da alimentação industrial e 
processadas em laboratório em um moinho de bolas de cilindro 10 x 10 (diâmetro x 
comprimento em polegadas). Os testes foram feitos em diferentes tempos de 
moagem conforme descritos na Tabela 2. O grau de enchimento adotado em 
laboratório seguiu o mesmo observado no processo industrial, cerca de 30%, bem 
como a utilização da carga industrial de corpos moedores - Bolas de 25 mm de 
diâmetro de alto cromo (24 % Cr).  
 

Tabela 1. Condições operacionais reproduzidas em laboratório. 
 

Moagem Densidade da Polpa (t/m³) Percentual de Sólidos (%) 

Condição I * 2,05 64 

Condição II 2,20 68 

Condição III 2,30 70 
* Condição semelhante ao processo industrial. 

 
Tabela 2. Tempo de moagem do teste cinético. 

 

Sólidos (%) Tempo de Moagem (min) 

64 

8 16 32 68 

70 

 
A determinação da faixa de distribuição granulométrica completa foi realizada por 
peneiramento a seco seguindo-se a Série Tyler, com a inclusão de uma malha de 
0,045 mm (45 µm – referência de corte granulométrico na pelotização). 
 
A partir da condição de maior geração de finos uma nova bateria de testes cinéticos 
foi conduzida a fim de se estudar o impacto da variação de diâmetro dos corpos 
moedores. Foram utilizadas bolas de 22 e 28 mm – diâmetro menor e maior que a 
medida utilizada atualmente na usina (25 mm). 
  
As distribuições granulométricas dos cenários reproduzidos em laboratório com 
variação do percentual de sólidos e diâmetros de bolas foram então utilizadas para 
estimação das constantes das funções quebra com o auxílio do aplicativo da Moly-
Cop ToolsTM, versão 3.0, simulando e validando os resultados a partir das equações 
supracitadas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A distribuição granulométrica do concentrado de minério de ferro processado no 
moinho de laboratório para as condições descritas na Tabela 1 indicam uma maior 
cominuição na polpa com 70% de sólidos (Figura 4). 

 
Figura 4 – Curva granulométrica das amostragens de laboratório. 

 
Os parâmetros cinéticos determinados através do Moly-Cop ToolsTM 3.0 utilizando a 
distribuições granulométricas dos testes em laboratório produziram um modelo 
ajustado aos dados experimentais (Figura 5). O aplicativo ajusta uma curva através 
da minimização dos quadrados de uma função objetivo sobre os dados 
experimentais. 
 

  
 

Figura 5 – Ajuste do modelo das condições reproduzidas em laboratório para diferentes 
percentuais de sólido na polpa. 

 
A variação na granulometria do produto de moagem indica em laboratório um 
aumento da fração passante acumulada em 45 µm de 6,8 % na polpa com 70 % de 
sólidos quando comparada a polpa com 64 % de sólidos. 
 
Igualmente o modelo ajustado aos dados industrial e de laboratório para a variação 
do diâmetro de bolas foi aceitável, indicando a maior geração de finos quando 
aplicadas as bolas de menor diâmetro (Figura 6). 
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Figura 6 – Ajuste do modelo das condições reproduzidas em laboratório para diferentes 
diâmetros de bolas. 

 
A observância do modelo ajustado aos dados experimentais, assim como as curvas 
obtida para a função seleção específica ampara os resultados experimentais 
obtidos, indicando o aumento percentual da ordem de 8% das bolas de 22 mm sobre 
as bolas atuais de 25 mm. 
  
4. CONCLUSÃO 
 
A reprodução controlada da condição real de moagem da Usina de Pelotização 
Fábrica em novos patamares de percentual de sólidos mostrou que o processo pode 
ser maximizado.  
 
A elevação do percentual de sólidos no processo industrial orientada pelos 
resultados do modelo elevou a geração e finos em aproximadamente 8%, de 42% 
(64% de sólidos) para 46% (70% de sólidos) passante na malha de 45µm. Atingindo 
o passante acumulado de 78,9%, ante aos 75,7% obtido em condições normais. 
 
A operação do moinho industrial com polpa de alimentação de 70% de sólidos 
refletiu em uma redução de 1,7% em seu consumo específico de energia elétrica. 
Embora pouco expressivo, este resultado associado principalmente ao aumento da 
geração de finos tem maior impacto na etapa de pelotamento, onde o mínimo de 
80% passante acumulado em 45 µm é requerido. 
 
A redução do diâmetro do corpo moedor de 25 para 22 mm se mostrou interessando 
sob a abordagem de processo, aumentando o percentual passante na malha de 
45µm em cerca de 8 % segundo o modelo ajustado. No entanto sua viabilidade 
econômica deverá ser avaliada. Haja vista a possibilidade de aumento de custos das 
bolas de menor diâmetro. 
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