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RESUMO 

 

A eficiência do processo de moagem é essencial para a viabilidade técnica e econômica do 
processamento mineral.  Os corpos moedores, além de representarem um alto custo na 
indústria mineral, influenciam no desempenho e estabilidade da instalação. O desgaste de 
corpos moedores ocorre por diferentes mecanismos e é influenciado pelas condições 
operacionais do circuito, como percentual de sólido e pH da polpa.  Além disso, pode variar 
em função da abrasividade do minério tratado e da qualidade da bola utilizada. Visando 
otimizar o consumo de corpos moedores na usina de beneficiamento da Unidade de Vazante 
da Nexa Resources, a metodologia de teste de bolas marcadas foi utilizada para comparar 
diferentes fornecedores. A partir do resultado do teste foi possível alterar a qualidade da bola 
utilizada e reduzir em mais de 60% o consumo de corpos moedores gerando economia de R$ 
1,3 MM/ano. 

PALAVRAS-CHAVE: moagem, consumo de corpos moedores, teste de bolas marcadas. 

 

ABSTRACT 

 

The efficiency of grinding process is a key success factor to achieve technical and economic 
feasibility on mineral processing projects. Besides accounting for high cost operational 
expenditures in industry, grinding media have impact on performance and stability of plants. 
Grinding media wear is driven by different mechanisms and is influenced by operational 
conditions of circuits, such as solids percentage and slurry pH. In addition, it also varies 
according to abrasion of ground minerals and to intrinsic quality of balls media. In order to 
optimize the specific consumption of Vazante Concentration Plant owned by Nexa Resources, 
the methodology of marked balls test was applied to compare different suppliers. From the 
results obtained, the ball quality in use was changed and the specific consumption of grinding 
media reduced more than 60% resulting in yearly savings of R$ 1,300,000. 

KEYWORDS: grinding, grinding media wear, marked balls test. 
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1. INTRODUÇÃO 

A eficiência do processo de moagem é essencial para a viabilidade técnica e econômica 
do processamento mineral. Além de garantir a liberação adequada para a posterior 
concentração do mineral de interesse, a operação de moagem representa um dos maiores 
custos da indústria mineral.  Aldrich (2013) estima que a cominuição representa de 30 a 35% 
do custo típico de uma operação mineral, sendo que o consumo de revestimentos e corpos 
moedores corresponde a 50% desse custo. Moema et. al. (2009) comenta que o custo com 
corpos moedores pode chegar a representar entre 45 a 50% do custo com total da cominuição.  

Além de representar um alto custo, o desgaste de corpos moedores pode 
comprometer o grau de enchimento do moinho. Essa é uma das variáveis chave para o bom 
desempenho da operação, e sua estabilidade é mantida através da reposição de bolas 
proporcional ao desgaste das mesmas.  

Portanto, a redução do consumo de bolas de uma moagem proporciona, além de 
ganhos econômicos, uma melhora no desempenho e estabilidade da instalação.  

O desgaste dos corpos moedores ocorre principalmente devido aos mecanismos de 
abrasão, corrosão e impacto. Esses mecanismos ocorrem de forma simultânea e inter-
relacionada.  

Rendón e Olsson (2009) comentam que a abrasão é o principal mecanismo de desgaste 
na indústria mineral. No ambiente de moagem, esse mecanismo de desgaste é influenciado 
pela densidade da polpa, aumentando quando o moinho opera com baixas densidades. Além 
disso, o regime de movimentação da carga moedora, também pode influenciar no desgaste, 
com maior abrasão quando a carga opera em regime de cascata.  

Massola et. al. (2016) ressalta que a corrosão é potencializada pelo processo de 
abrasão, e pode ainda ser favorecida pela presença de agentes químicos na polpa, como 
moduladores de pH, por exemplo.  

O desgaste por impacto é resultante do choque das bolas com o revestimento ou com 
a própria carga. Esse mecanismo também é influenciado pela dinâmica de movimentação da 
carga e pela densidade da polpa.  

Além das condições citadas, o desgaste é influenciado pelas características do minério 
a ser moído, como tamanho de partícula e abrasividade. Essa última, é uma característica 
intrínseca do minério tratado e varia conforme a composição mineral do deposito lavrado. 
Portanto, é possível encontrar diferenças de abrasividade dentro de um mesmo deposito, 
decorrentes de variações mineralógicas da rocha encaixante e do grau de intemperismo 
sofrido. Para caracterizar a abrasividade do minério é normalmente utilizado o teste de 
abrasão de Bond (Ai). 

Por fim, a qualidade da bola é de extrema relevância. As bolas podem ser de aço 
forjado ou fundido. Além da liga utilizada o tratamento térmico empregado é decisivo para a 
resistência ao desgaste e a integridade das bolas no interior do moinho. 

Industrialmente, a indicação de consumo de bolas é realizada em relação a energia 
consumida, tempo de operação ou vazão de sólidos processada pela instalação (Sepúlveda, 
2004):  
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Consumo por energia consumida, (g/kW h). 

Consumo por tempo de operação, (g/h). 

Consumo por unidade de minério moído, (g/ton). 

 

Apesar de ser o menos recomendado por Sepúlveda (2004), o consumo por toneladas 
de minério processado é o indicador de consumo mais utilizado na indústria mineral. 

Para avaliar a taxa de desgaste de diferentes corpos moedores, Beraldo (1987) 
recomenda a utilização de testes comparativos ou de bolas marcadas (Market Ball Test ou 
MBT).  

Visando reduzir o desgaste de bolas praticado na usina de beneficiamento da unidade 
de Vazante, propriedade da Nexa Resources, a metodologia MBT foi selecionada para 
aplicação. A necessidade de otimização do consumo surgiu em outubro de 2015, quando foi 
observado um aumento de 50% no consumo de corpos moedores.  

O aumento do consumo de bolas coincidiu com a entrada de uma nova mina de zinco 
em operação, a mina Extremo Norte, localizada ao Norte da mina de Vazante. Apesar de 
próximas e muito semelhantes, as duas minas apresentam diferenças significativas de Ai 
(Índice de Abrasão de Bond), sendo que o ROM proveniente da mina extremo norte tem o 
dobro da abrasividade encontrada no minério proveniente da mina de Vazante. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O teste de bolas marcadas é realizado a partir da alimentação simultânea do moinho 
industrial com um determinado número de corpos moedores pesados e marcados conforme 
as diferentes características ou fornecedores. Os corpos de teste recebem uma marcação 
através de um ou mais furos com dimensão e localização padronizadas, o que possibilita 
identifica-los ao longo do teste. É importante que a marcação seja realizada considerando o 
desgaste praticado na operação e o número de horas previstas para o teste, de forma que o 
desgaste não seja suficiente para eliminar a marcação das bolas.  

 Após determinado tempo de operação, é realizada uma amostragem na carga visando 
recuperar o maior número possível de bolas marcadas. As bolas amostradas são pesadas e o 
desgaste é calculado a partir da diferença de massa encontrada e da massa inicial. Podem ser 
realizados várias amostragens, sendo recomendável no mínimo duas.  

O desgaste encontrado é considerado igual ou muito similar ao que seria praticado em 
uma aplicação desse corpo moedor. 

 Neste trabalho, o indicador selecionado para avaliação dos resultados foi o consumo 
em relação a massa de minério alimentada no circuito (g/ton).  O equipamento selecionado 
para realização do teste foi o moinho W, responsável pela moagem de 80% do ROM 
alimentado na planta. 

Para aumentar a probabilidade de localizar as bolas marcadas durante os controles, foi 
definido que a furação seria realizada em bolas com diâmetro de 75 mm, superior aos 70 mm 
utilizados na moagem W.  Além disso, cada grupo deveria conter no mínimo 174 bolas 
marcadas. Esse número é calculado a partir do número total de bolas no interior do moinho e 
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visa garantir a probabilidade de localizar pelo menos 10 bolas de cada grupo em cada um dos 
controles.  

Quatro fornecedores de corpos moedores se apresentaram para participar do teste.  A 
Tabela 1 identifica a furação empregada em cada um dos grupos (fornecedores) analisados. 

 

Tabela 1. Identificação das marcações. 

Grupo  
n° de 
furos  

Diâmetro 
(mm) 

Profundidade 
(mm) 

Ângulo 
(°) 

A 2 6 10 90 

B 1 6 10 - 

C 1 9 20 - 

D  1 6 20 - 

 

Na Figura 1 podem ser vistas as furações citadas.  

 

Figura 1 - Furações a) fornecedor A, b) fornecedor B, c) fornecedor C e em d) fornecedor D 
 

Como o teste de bolas marcadas é um método comparativo, é importante garantir 
baixa variabilidade de peso inicial das bolas empregadas como controle. Para isso, após o 
recebimento da carga de bolas marcadas, a equipe técnica de Vazante realizou uma 
amostragem aleatória de 20 amostras em cada um dos grupos. Essas bolas foram pesadas e 
com base na amplitude dos resultados, o grupo foi considerado apto ou inapto à participação 
no teste. 

O teste teve início no dia 15/06/2016 com a reposição simultânea das bolas marcadas. 
Para evitar perdas de produção em decorrência do MBT, os controles foram planejados para 
coincidir com as datas de parada programada do circuito de moagem W e a coleta foi realizada 
pela própria equipe responsável pelo teste. A duração do teste foi de 103 dias, totalizando 
2399 horas trabalhadas.  

Para garantir a confiabilidade e transparência dos resultados, os fornecedores foram 
convidados a estarem presentes durante os controles acompanhando a recuperação das bolas 
marcadas e a pesagem das mesmas.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 apresenta os resultados da amostragem aleatória de 20 bolas de cada grupo 
para a avaliação da variabilidade de peso entre as bolas marcadas antes do início do teste. 

 

Figura 2 - Resultados da amostragem para avaliação de variabilidade no peso das bolas sendo          

  a) fornecedor A, b) fornecedor B, c) fornecedor C e em d) fornecedor D 
 

 Enquanto que os fornecedores A, B e D apresentaram variabilidade máxima inferior a 
mais ou menos 8 gramas, o fornecedor C apresentou uma variabilidade extremamente alta. 
Em função de elevada variabilidade entre o peso das bolas, o fornecedor C foi 
desclassificado e não participou do MBT. 

 A Tabela 2 apresenta o número de bolas marcadas recuperadas em cada um dos dois 
controles (amostragens) realizados. 

 

Tabela 2 - Número de bolas recuperadas em cada controle 

Grupo 
Controle 1 

(02/09/2016) 
Controle 2 

(21/11/2016) 

A 17 18 

B 11 4 

D  19 13 

  

 Na Figura 3 podem ser vistos alguns registros fotográficos realizados durante os 
controles. Além do peso das bolas, foi considerado também o aspecto das mesmas. A 
ocorrência de deformações e sulcamentos foi registrada.   
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Figura 3 - Registros das pesagens de bolas recuperadas sendo a) fornecedor A, b) fornecedor B, e em       

d) fornecedor D 
 

A Tabela 3 apresenta o resultado final dos controles das bolas marcadas recuperadas 
e o desgaste apresentado por cada um dos grupos.  

 

Tabela 3 - Resultados finais do teste de bolas marcadas 

Grupo  
Diâmetro 

inicial (mm) 
Diâmetro 
final (mm) 

Desgaste 
(mm) 

Desgaste 
(mm/100h) 

Desgaste 
(g/t) 

A 74,32 69,57 4,75 0,198 122 

B 76,05 65,99 10,06 0,419 258 

D  74,32 69,57 4,75 0,266 164 

 

 A análise dos dados apresentados na Tab. 3 permite concluir que o melhor 
desempenho foi alcançado pelo fornecedor A, seguido por D e B.  

 As informações geradas pelo MBT foram combinadas as propostas comerciais dos 
fornecedores. A análise de custo benefício definiu que a melhor opção para a usina de 
beneficamente de Vazante era a operação com o fornecedor D.  

 A substituição das bolas ocorreu de forma gradativa, ou seja, o moinho não foi 
esvaziado. A purga da carga ocorreu de forma contínua por meio da reposição diária de corpos 
moedores e teve duração de aproximadamente 8 meses. A Figura 4 apresenta a evolução do 
consumo de bolas, destacando o período de purga da carga e a posterior estabilização do 
consumo.  
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Figura 4 - Evolução do consumo de corpos Moedores (kg/t) 
  

 A análise da Fig. 4 permite concluir que ocorreu uma queda de consumo gradual após 
a mudança de especificação das bolas, sendo que a redução durante o ano de 2017 foi de 
aproximadamente 18% e em 2018 superou 60%. 

Além da redução de consumo foi percebida uma melhora na qualidade da carga de 
bolas da moagem. Na Figura 5 pode-se comparar o aspecto da carga antes e depois da troca 
das bolas e verificar a redução na ocorrência de bolas deformadas.  

 

 

Figura 5 - Comparativo da carga de bolas antes e depois da substituição 
 

4. CONCLUSÕES 

A metodologia MBT foi eficiente em apontar as melhores alternativas para redução do 
consumo de bolas na usina de beneficiamento de Vazante. Como qualquer teste industrial, 
sua execução não é simples e requer um bom planejamento. Uma desvantagem do método é 
a longa duração do teste que levou aproximadamente 10 meses entre o convite aos 
fornecedores e a definição da melhor alternativa.  No entanto, o MBT continua sendo uma 
boa opção para comparação da taxa de desgaste de diferentes corpos moedores em ambiente 
industrial.  

Ao final do período de purga, a mudança de bolas permitiu uma redução de consumo 
superior a 60%. A solução gerou para a Unidade de Vazante uma economia equivalente a 
R$1,3 milhões ao ano.  
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Além do ganho financeiro, foi percebida maior estabilidade da carga de bolas e menor 
ocorrência de bolas quebradas ou deformadas no interior do moinho.  
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