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RESUMO 

 

A extração de um bem mineral e as demais atividades que permitem a obtenção de 
um produto com valor de venda para o mercado, exige um valor agregado muito alto, 
dentre essas etapas se destaca de uma forma isolada o processo de moagem. Este 
trabalho teve como objetivo trazer um entendimento mais claro e amplo sobre o 
processo de moagem e algumas de suas características, as variáveis operacionais 
abordadas são apenas algumas dentre várias dentro do processo que tem papel 
determinante na eficiência da moagem. Para a realização do presente trabalho, foram 
realizadas diversas pesquisas bibliográficas sobre o tema em autores distintos, mas 
com bastante influencia no assunto. A escolha do tema se dá pela busca continua que 
a indústria mineral para redução de custos nos processos de beneficiamento, como 
será apresentado adiante e possível entender que o processo de moagem e o principal 
consumidor de energia e demanda maiores investimento. 
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ABSTRACT 

 
The extraction of a mineral good and the other activities that allow the production of a 
product with a sale value for the market, demands a very high aggregate value, among 
these stages the milling process stands out in an isolated way. This work had as 
objective to bring a clearer and broad understanding about the grinding and some of 
its characteristics the operational variables addressed are just a few of the several 
within the milling process that play a decisive role in milling efficiency. For the 
accomplishment of the present work several bibliographical research on the subject 
was carried out in different authors but with enough influence on the subject. The 
choice of theme is due to the continuous search that the mineral industry to reduce 
costs in the processes of beneficiation as it will be presented below and it is possible 
to understand that the grinding process and the main consumer of energy and demand 
greater invesments. 
 
 
 
 
 
Key-words: Millining;  Breaking Mechanisms; Grinding Circuits. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A moagem tem um papel indiscutivelmente importante em uma usina de 

beneficiamento de minérios, mas é uma das etapas que mais exige investimentos e 

custos, diante disto, a indústria mineira busca por melhorias e redução de custos na 

operação de moagem. O correto entendimento das variáveis deste processo e um 

estudo bem elaborado permitem uma operação com resultados satisfatórios. 

Baseando-se nesse tipo de estudo é possível apontar e avaliar um projeto com 

características que atenda às necessidades para redução de um dado minério em 

uma usina, vale ressaltar que mesmo em caráter de estudo bibliográfico as 

informações encontradas são consistentes e dão embasamento para estudos 

empíricos futuros. 

Diante da busca continua pela redução de custos e consequentemente 

aumentar o seu lucro, o setor mineiro vem em uma busca constante para se adequar 

e alcançar esses objetivos. Mas atingir esses objetivos e algo que demanda estudos 

empíricos principalmente na moagem, por isso entender o porquê a moagem é 

considerada uma operação de suma importância para uma instalação de tratamento 

de minérios, tratará um norte para esse problema. 

O objetivo deste trabalho é trazer um entendimento mais claro e amplo sobre 

alguns dos aspectos inerentes a moagem de minérios. O tema traz vários fatores que 

podem descrever um determinado problema ou solução, desta forma será 

apresentado os princípios gerais do processo de moagem, os tipos de mecanismos 

atuantes e os principais circuitos empregados em uma usina de beneficiamento. 

O método utilizado para a elaboração do presente trabalho foi por meio de 

revisão literária de livros, artigos acadêmicos e manuais técnicos publicados por 

profissionais e especialistas da área, estudantes, professores e por fabricantes de 

equipamentos ao longo de vários anos. 



2 PRINCÍPIOS GERAIS E OPERAÇÃO 

 

2.1 PRINCIPAIS CONCEITOS SOBRE MOAGEM 

Dificilmente as espécies minerais encontram se puras na natureza, são poucas 

as exceções, a maioria ocasionalmente encontra-se associadas a outras substâncias 

de menor valor ou potencial encômio (ganga), daí necessitam passar por uma etapa 

de concentração para serem efetivamente aproveitados industrialmente. Em meio a 

essas fases está o processo de moagem das partículas, que é responsável pela 

adequação granulométrica da partícula a sua etapa subsequente. 

De acordo com Luz (2010 p.143), “moagem é a operação de fragmentação fina 

obtendo-se nesta um produto adequado à concentração ou a qualquer outro processo 

industrial (pelotização, calcinação, lixiviação, combustão etc.)”.  

A moagem é uma operação unitária dentro do tratamento de minérios que 

demanda grande importância e que tem como principais objetivos a liberação dos 

minerais, adequação de produtos a especificações granulométricas e aumentar a área 

superficial das partículas para processos hidrometalúrgicos, estes dependendo da 

espécie mineral a ser processada. 

De acordo com Luz (2010 p.181), a moagem tem como princípio e função 

reduzir as partículas através de uma combinação de impacto, compressão, abrasão e 

atrito, a um determinado tamanho que atenda a liberação do mineral. Cada minério 

possui características próprias o que os diferenciam uns dos demais, por isso cada 

um tem uma malha ótima para ser moído, dependendo de muitos fatores, 

principalmente pelo processo subsequente que vai ser usado. 

Conforme Chaves (2003), a moagem tem vários objetivos dentro do tratamento 

de minérios que visa otimizar e melhor beneficiamento, dentre eles destacam-se a 

liberação das partículas minerais, adequação granulométrica, aumento da área 

superficial para reações químicas, adequação para transporte de minerodutos e para 

pelotização. 

Na visão de Beraldo (1987) a moagem tem papel fundamental no processo de 

beneficiamento é destaca que uma execução planejada e bem executada possibilitará 

em um processo com resultados satisfatórios. Ela é necessária para atingir uma 

granulometria determinada para uma etapa de concentração e liberação ideal dos 

minerais para serem separados. 



Para a Metso (2006), “pode-se definir moagem como um processo de 

cominuição, no qual o material é fragmentado, ou reduzido de tamanho, entre duas 

superfícies móveis que não possuem entre si qualquer sujeição mecânica”. 

A moagem e a etapa que possui maior gastos em uma usina de beneficiamento, 

seja pelo consumo de energia ou por custos agregados a sua operação. A correta 

operação do processo de moagem possibilita minimizar e/ou otimizar essa etapa. 

Nunca e demais salientar o quanto e caro a operação de moagem, por isso sua 

grande importância no planejamento. Para Chaves (2009), descreve que desde a 

mina até o produto final ou concentrado esta operação pode alcançar até 40% dos 

custos totais em um beneficiamento de minério de cobre, daí a importância de um 

ponto de vista gerencial. 

 

2.2 EQUIPAMENTO E COMPONENTES 

Os tipos de equipamentos utilizados são denominados de moinhos cilíndricos, 

tubulares ou de carga cadente (figura1), estes equipamentos são formados por uma 

carcaça cilíndrica previamente preparada para suportar o desgaste, o fraturamento 

das partículas ocorre pelo movimento que o mesmo realiza girando sobre mancais e 

pelas forças exercidas pelos corpos moedores. O moinho ainda é composto por 

cabeceiras ou tampas, munhão denominado de pescoço, mancais e sistema de 

acionamento que normalmente e feita por coroa e pinhão. 

 

Figura 1 – Modelo do moinho cilíndrico. 

 

Fonte: Luz (2010, p. 181). 

 



De acordo com Chaves (2003), a carcaça usualmente e feita de chapa 

calandrada e soldada, o que permite aumentar o seu tamanho conforme o projeto a 

espessura recomendada varia entre 1/100 e 1/75 de diâmetro do equipamento e a 

carcaça e fechada nos dois lados por tampas em aço fundido. O moinho é sempre 

revestido internamente por material que resista ao desgaste sofrido na operação.  

Os revestimentos podem variar de acordo com o material a ser processado, 

podendo ser metálico, borracha ou revestimentos cerâmicos. De acordo com Beraldo 

(1987) o objetivo do mesmo é por mais de uma fator, sendo o primeiro com o objetivo 

de proteger a carcaça contra o desgaste causado pela operação e segundo tão 

importante quanto o primeiro é diminuir o escorregamento recorrente do movimento 

do moinho entre a carga moedora e a parede do mesmo. A seguir na Figura 2 um 

esquema demonstra os tipos mais comuns de revestimentos. 

 

Figura 2 – Tipos de revestimentos utilizados. 

 

Fonte: Luz (2010, p 186). 
 

Como já dito anteriormente a cominuição é ocorre quando uma combinação de 

força e impacto realizado pelo movimento moinho e por seus corpos moedores, a 

carga moedora realizam uma ação dinâmica no interior do moinho resultando na 

fragmentação das partículas por meio de impacto ou por atrito. Os corpos moedores 

usualmente são de barras, bolas, cylpebs ou fragmentos de rocha. 

Para Metso (2006) “A ação que motiva a quebra do material é o resultado da 

combinação da queda dos corpos moedores sobre o revestimento do moinho, do 

escorregamento dos mesmos corpos moedores sobre esse revestimento e, 

finalmente, o impacto ou escorregamento dos corpos moedores entre si”. 



2.3 OPERAÇÃO 

Vários fatores podem ser apresentados como problema quando o assunto e 

consumo de energia na moagem, por isso o correto manejo e operação desta etapa e 

de suma importância para indústria mineral. Como dito anteriormente a moagem 

demanda auto consumo de energia e seus equipamentos são de alto custo. 

Para luz (2010), a maior parte da energia gasta no processamento mineral é 

absorvida pela operação de moagem. Isto nos leva a afirmar que a maior parte do 

custo do tratamento depende dessa operação e, portanto, a sua otimização constitui 

um fator primordial para os custos da usina. 

Vale ressaltar que nem toda energia gasta no processo de moagem está 

totalmente direcionada a fragmentação do minério, existe um esforço grande na 

movimentação da carcaça e principalmente do meio moedor. 

Na visão de luz (2010), fatores influenciam no consumo de energia dos 

moinhos. “São estes: velocidade de operação, fração do volume do moinho ocupado 

pela carga de meio moedor (fator enchimento), percentagem de sólidos na polpa, 

tamanho do meio moedor e carga circulante”. 

O número de ações e ou fatores a ser observados no planejamento de uma 

usina de beneficiamento são extensos e proporcionaria um trabalho muito mais amplo, 

o que não será tratado nesta pesquisa, mas adiante serão abordados os principais 

destes conteúdos que trarão um entendimento mais claro sobre o que foi proposto 

neste trabalho, 

 

  



3 MECANISMOS ATUANTES 

 
Os mecanismos atuantes no processo de moagem são fatores, características 

da operação e o tipo de regime do processo que influenciam na operação e resultado 

da cominuição do minério conforme os diversos autores abordam. Um destes 

conceitos que em todas as literaturas é mencionado e tem grande influência no 

processo e no planejamento do empreendimento e o Work Index (WI) ou índice de 

trabalho, mas este poderá ser utilizado como objeto de estudos futuros. 

De acordo com Luz (2010), o regime da moagem tem papel fundamental na 

indústria mineral é afirma que, a energia consumida no processo para reduzir uma 

partícula mineral não é utilizada totalmente para executar essa ação. Grande parte 

dessa energia e consumida por alguns fatores com: movimentação dos corpos 

moedores, velocidade de operação, fator de enchimento, porcentagem de sólidos, 

tamanho do corpo moedor e carga circulante no circuito. 

Na visão de Chaves (2003), as variáveis intrínsecas que compõe o 

funcionamento ideal da operação de moagem além dos fatores estruturais e mecânico 

são, a porcentagem de corpos moedores que é carregado o moinho, a velocidade de 

rotação do moinho, que é diretamente dependente do tipo de moinho a ser utilizado, 

da porcentagem volumétrica de corpos moedores e da porcentagem da polpa da 

alimentação. 

Estes mecanismos conforme estudados neste trabalho, apresentam variáveis e 

características suficientes para se obter um resultado que satisfaça alguns dos 

parâmetros de processo que são determinados ainda na fase de planejamento de 

acordo com o minério a ser processo. 

Os mecanismos que são abordados adiante neste trabalho são: regimes de 

operação (cascata e catarata) e os mecanismos de fratura. Os demais mecanismos 

possuem grande importância na moagem, mas poderão servir de objeto de estudos 

futuros e não serão abordados neste trabalho. 

3.1 REGIME DE OPERAÇÃO 

Vale ressaltar que o regime de operação do moinho não está limitado apenas 

aos fatores que serão apresentados adiante, existem aspectos de grande importância 

no processo, mas que trariam um excesso de conteúdo ao trabalho que estão fora da 

proposta do mesmo. Mas vale ressaltar que estes aspectos não são menos 



importantes que os demais, contudo eles serão apenas citados, porque os mesmos 

estão diretamente relacionados uns com os outros. Então poderão servir como base 

de estudos futuros. 

Uma característica muito importante no processo de moagem descrita por 

Beraldo (1984) que afirma: 

O regime de operação dos moinhos está entre 60 a 85% da velocidade 
crítica, considerando-se que de acordo com a velocidade utilizada, o 
regime de operação será classificado como cascata ou catarata e que 
essa variável influencia a potência requerida pelo moinho. 
Revestimentos mais lisos favorecem o regime cascata e existe uma 
predominância de moagem por atrito, sendo mais aplicados em 
moagem fina. O revestimento mais rugoso do moinho favorece a 
operação em regime de catarata e é mais recomendável para uma 
moagem mais grossa. 

 

De acordo com Luz (2010), o que ocorre na moagem em catarata (Figura 3), “a 

velocidade do moinho carrega as bolas até uma posição bem elevada e essas caem 

sobre as outras bolas e sobre a polpa causando fragmentação por impacto.” 

Grande parte dos autores salientam que este tipo de regime é adequado para 

moer um minério com partículas mais grosseiras e para reduzir a produção de finos, 

deve-se ainda priorizar o uso de bolas maiores para se obter mais energia dos corpos 

moedores e baixo porcentagem de enchimento. Do ponto de vista estrutural o tipo de 

revestimento possui grande influência e o mais utilizado neste tipo de regime e o 

revestimento rugoso. 

Figura 3 - Regime de catarata. 

 

Fonte: Luz (2010, p 184). 
 



Conforme Luz (2010), na moagem em cascata (Figura 4), “a velocidade baixa 

do moinho e o alto fator de enchimento fazem com que as bolas ao alcançarem uma 

certa altura, rolem sobre as outras, não havendo quase impacto e a moagem se dá 

por abrasão e atrito. 

 
Figura 4 - Regime de cascata. 

 

Fonte: Luz (2010, p 185). 

 
Ao contrário do que ocorre no regime catarata, neste regime para se obter um 

produto com granulometria mais fina deve-se utilizar como corpo moedor bolas 

menores, um alto fator de enchimento e revestimentos lisos favorecem para o efeito 

cascateamento. 

3.2 MECANISMOS DE QUEBRA 

A combinação de forças que se aplica em uma dada partícula ou mais, com 

intensidade maior que sua resistência com o intuito de obter-se grãos em tamanho 

ideal para uma determinada subsequente é conhecido como mecanismos de quebra 

ou fratura. Estes mecanismos (Figura 5), são ordenados de acordo com a intensidade 

de energia, são eles: Abrasão, compressão e impacto. 

 

 

  



Figura 5 – Mecanismos de quebra de partícula. 

 

Fonte: Mazzinghy (2009, p.19) 

 

Conforme Beraldo (1987), “para que uma partícula seja fraturada é necessário 

que seja submetida a uma força que exceda sua resistência. A forma pela qual a 

partícula se fratura depende de sua natureza e do modo com a forca é aplicada.” 

Segundo (Ribeiro, 2004), descreve os mecanismos de fratura como um 

conjunto de forças aplicadas com intensidade maior do que as forças de ligação das 

partículas, com o objetivo de obter uma granulometria e área superficial desejada. Os 

mecanismos de quebra de partículas estão ordenados em intensidade crescente de 

energia, abrasão, compressão e impacto. 

De acordo com Beraldo (1987) e Mazzinghy (2009), a Abrasão acontece 

quando há insuficiência de força para gerar fratura em toda partícula. Existe uma 

acumulo de esforços na região, que provoca o aparecimento de pequenas fraturas, 

com o aparecimento de uma granulometria mais fina nas partículas ao lado da 

partícula original. 

Segundo Ribeiro (2004), “O mecanismo de abrasão consiste numa 

concentração de esforços na área periférica do material, provocando o surgimento de 

pequenas fraturas. Nesse processo as forças aplicadas são insuficientes para 

provocar fraturas ao longo da partícula”. 

Conforme Beraldo (1987) e Mazzinghy (2009), a compressão ocorre quando a 

força é aplicada de forma lenta e permite que, com o aparecimento da fratura, o 



esforço seja aliviado. Assim, a força é pouco superior à resistência da partícula. Desse 

tipo de fratura resultam poucos fragmentos de grande diâmetro. 

Segundo Ribeiro (2004), descreve este mecanismo como: 

No mecanismo de compressão as forças aplicadas no material são 
pouco superiores à resistência dos mesmos, de forma que são 
aplicadas lenta e progressivamente, permitindo o alívio do esforço com 
o aparecimento da fratura. Gera fragmentos de tamanhos 
relativamente grandes e em pequeno número. Observa-se esse 
mecanismo nos moinhos de bolas, onde ocorre a compressão das 
partículas que estão entre os corpos moedores ou entre as partículas 
maiores. 

Na opinião Beraldo (1987) e Mazzinghy (2009), “o mecanismo de Impacto 

ocorre quando a força é aplicada de forma rápida e em intensidade superior à 

resistência da partícula. Resultado dessa fratura uma distribuição granulométrica de 

partículas finas.”  

Segundo Ribeiro (2004), descreve o mecanismo impacto como o oposto da 

compressão, a força aplicada é com intensidade maior e mais rápida, para que a 

mesma seja superior a resistência da partícula. Nota-se então, uma quantidade 

elevada de partículas menores em relação a partícula original, acarretando em uma 

granulometria mais fina na distribuição final. 

 
 
  



4 CIRCUITOS DE MOAGEM 

 

Os circuitos de moagem são estabelecidos de acordo com tipo de operação 

subsequente e o tipo de material a ser moído, o correto emprego destes circuitos são 

de grande importância no processo. Os circuitos que são utilizados são: a úmido ou 

seco, dependendo da natureza do material e da próxima etapa de processamento, 

circuito aberto e fechado. 

4.1 MOAGEM À SECO 

Esse tipo de método é pouco usual na maioria dos empreendimentos da 

mineração, apesar de possibilitar alguns benefícios para a operação, existem mais 

pontos negativos na escolha deste método do que pontos positivos. Os mesmos 

deverão ser estudos e avaliados de acordo com o tipo de minério a ser processado e 

sua etapa subsequente se existir. 

Segundo Luz (2004 p. 165), a moagem via seca é praticada quando existe 

possibilidade de ocorre alteração física ou química em algumas amostras quando 

estão em contato com água. Sua aplicação acarreta em um menor desgaste do 

revestimento e do corpo moedor, mas em contra partida gera uma grande quantidade 

de finos. 

Para Metso (2006), a moagem via seca é aplicada quando a etapa subsequente 

será realizada à seco, quando a remoção da água (por filtragem ou espessamento) 

se torna um problema no processo e quando existe reação da amostra com água. 

Segundo Chaves (2003 p. 171), a pratica de moagem via seca no 

beneficiamento só é realizada quando uma razão fora da realidade na indústria, um 

fato bastante comum é a instalação da usina de beneficiamento estar situada em 

região de escassez de água, ou simplesmente pela razão de haver reação do material 

moído com a água. 

4.2 MOAGEM À ÚMIDO 

Método mais comum utilizado por instalações de beneficiamento de minérios, 

devido à grande maioria das etapas subsequentes serem realizadas via úmida, o que 

não é obrigatório, deve ser estudada sua viabilidade ou não. 



Segundo Luz (2004 p. 165), “a moagem a úmido é a mais usada em tratamento 

de minérios por ser a forma mais econômica e mais adequada aos tratamentos 

posteriores.” 

Conforme Luz (2010) “a moagem via úmida é, geralmente, a mais utilizada em 

operações de processamento mineral devido à economia global da operação.” 

Para Metso (2006), “é o processo no qual o material é misturado à entrada do 

moinho com uma quantidade suficiente de água, de modo a formar uma “pasta” ou 

polpa.” 

Segundo Chaves (2003 p.581), “o processamento via úmida é a regra geral, 

devido à razão básica que a água é um excelente meio de transporte e dissipação de 

calor. Adicionalmente, ela por si só resolve o problema de abatimento das poeiras.” 

As vantagens deste tipo de processo de acordo com Luz (2010) são: 

Menor consumo energético por tonelada de material;  
Maior capacidade por volume do moinho;  
Possibilidade do uso de peneiramento a úmido ou classificação para 
controle mais preciso do produto;  
Eliminação de problemas relacionados à poeira;  
Dissipa o calor gerado dentro do moinho;  
Possibilita o uso de meios de transporte de material mais simples, tais 
como bombas, tubulações e calhas. 
 

4.3 CIRCUITO FECHADO 

O produto da moagem é conduzido a um equipamento de classificação e o 

undersize é retornado para alimentar o moinho, a partícula pode passar várias vezes 

pelo moinho até atingir o tamanho adequado. 

Segundo Luz (2004 p. 166), “na indústria, geralmente, a moagem é realizada 

em circuito fechado (Figura 6), com um classificador ou peneira, cuja fração grossa 

retorna ao moinho como carga circulante.” 

 
FIGURA 6 – Circuito fechado de moagem 

 

Fonte: Luz 2010 (2010, p. 196). 



Ainda como relata Luz (2004 p. 166), essa técnica é implementada no 

beneficiamento com o intuito de diminuir o tempo de residência do minério e a 

quantidade de partículas finas. Diminuir a moagem excessiva, já que para quebrar 

uma partícula de tamanho menor utiliza-se uma quantidade de energia maior em 

relação ao tamanho original da partícula. 

O circuito fechado (Figura 7) e bastante utilizado no beneficiamento mineral 

devido a possibilidade de obter um produto com granulometria controlada e um 

consumo de energia menor do que no circuito aberto. 

 

FIGURA 7 – Fluxograma de circuito fechado de moagem 

/  

Fonte: Beraldo (1987, p. 05) 

 
Para Metso (2006), o circuito nesse regime tem finalidade muito importante pois 

permite que uma partícula mineral realize várias passagens dentro do mesmo até 

alcançar a granulometria ideal para etapa seguinte. Isso é devido a um classificador 

implementado após a descarga do moinho que possibilita o retorno da partícula ao 

moinho. 

4.4 CIRCUITO ABERTO 

O circuito aberto (Figura 8) não e tão utilizado em plantas de beneficiamento 

mineral devido alguns aspectos negativos que o mesmo apresenta, o que não se 

enquadra com a realidade do setor mineiro. A falta de controle da granulometria do 

produto acarreta na sobremoagem do produto, o que consequentemente aumenta o 

consumo de energia na operação e dificulta o processo seguinte. 



Segundo Luz (2004 p. 166), essa técnica é implementada no beneficiamento 

com o intuito de: 

No circuito aberto o material é alimentado no moinho numa velocidade 
tal que, numa passagem, o produto já fica no tamanho requerido. O 
circuito aberto é pouco utilizado pois não possui nenhum tipo de 
controle da distribuição de tamanho do produto. A taxa de alimentação 
tem que ser suficientemente baixa para assegurar que todas as 
partículas da polpa sejam quebradas; com isso muitas partículas do 
produto sofrem sobremoagem o que consome uma energia 
desnecessária e pode dificultar o tratamento subsequente. 

 

FIGURA 8 – Fluxograma de circuito aberto de moagem 

 

Fonte: Beraldo (1987, p. 05). 

 
Neste tipo de circuito o material é alimentado diretamente no moinho, o produto 

sai pela descarga sem classificação em uma só passagem, devido sua forma de 

operação as variáveis operacionais devem obedecer a parâmetros que satisfaçam e 

possibilitem a obtenção de um produto final desejado. 

Para Metso (2006), “a moagem em circuito aberto é feita em moinho que recebe 

pelo lado da alimentação o material a moer e fornece pelo lado da descarga o produto, 

em uma só passagem pelo moinho.” 

 
 
 
 
  



5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir com o estudo realizado com este trabalho, que conhecer as 

principais variáveis operacionais da moagem são de suma importância para obtenção 

de resultados que atendam os princípios que regem sobre a moagem de minérios nos 

tipos de equipamentos diversos. Como se trata de um tema bastante complexo, a 

obtenção de conhecimento suficiente para dimensionar ou determinação de qualquer 

parâmetro de processo se torna apenas superficial e teórico devido a complexibilidade 

do tema e da grande quantidade de variáveis operacionais que existem no mesmo. 

O entendimento dos temas abordado permite conhecimentos suficientes para 

determinar uma solução para um possível problema ou até melhoria de processo. 

Conhecimentos estes teóricos, que para o futuro serviram como um norte para 

estudos ou aplicação em trabalhos acadêmicos. 

Os mecanismos atuantes diante o que foi abordado, apresentam grande 

influência quando se trata de consumo de energia e consequentemente no aumento 

dos custos da operação, a aplicação e conhecimento destes aspectos demanda 

grande importância. 

Conforme os vários autores abordaram, os tipos de circuitos empregados em 

uma usina de beneficiamento e determinado pelo tipo de minério a ser processado e 

principalmente pela etapa subsequente, sendo assim, a escolha dos circuitos ou 

fluxogramas de operação só será possível a partir de estudos empíricos, então as 

informações apresentadas neste trabalho são de suma importância e futuramente 

poderão ser utilizadas. 
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