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O desenvolvimento de processos de beneficiamento de minérios passa, necessariamente, pela avaliação do efeito 

de diversos parâmetros sobre seu desempenho metalúrgico. A realização de testes em escala de laboratório e 

piloto, para avaliação desses parâmetros, requer a utilização de grandes quantidades de amostra e de tempo. A 

simulação de processos tem sido aplicada em substituição a esses testes visando a otimização das operações o 

que implica, sem dúvida alguma, em redução de custos. Os modelos matemáticos que descrevem os processos 

são a base dos programas computacionais desenvolvidos para simular os processos industriais. Considerando que 

as operações de fragmentação são de elevado consumo energético, chegando a ser responsável por até 70% da 

energia total utilizada na planta, torna-se essencial o estudo criterioso das variáveis que afetam o seu rendimento 

metalúrgico. O simulador JkSimMet foi desenvolvido na Austrália com o objetivo de simular circuitos de 

fragmentação levando a otimização das plantas de cominuição. O Departamento de Engenharia de Minas da 

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP - possui uma versão desse simulador desenvolvido em ambiente 

DOS no final da década de 80. Utilizando esse simulador foram estudadas as influências das variáveis de projeto 

e operacionais sobre a qualidade dos produtos de moinhos de barras e de bolas. Para simulação dos sistemas de 

moagem foram atribuídos diferentes valores para as variáveis diâmetro interno, comprimento nominal, 

velocidade crítica, fator de enchimento, índice de trabalho (WI), concentração de sólidos na polpa e taxa de 

alimentação de sólidos, e estabelecido suas influências sobre a distribuição granulométrica do produto. Para cada 

uma dessas variáveis foram simuladas as respostas considerando os valores dos parâmetros dentro da faixa usual 

de operação. Os resultados obtidos mostraram que as simplificações introduzidas pelos usuários de softwares de 

simulação podem levar a resultados pouco consistentes indicando a necessidade de um conhecimento mais 

profundo sobre os modelos utilizados. 
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INTRODUÇÃO 

A simulação de processos tem sido aplicada para a otimização das operações de processamento mineral 

com ênfase na etapa de cominuição. Os modelos matemúticos que descrevem os processos siio a base dos 

programas computacionais desenvolvidos para simular os processos industriais. 

A simulação das respostas em termos de qualidade de produto e de rendimento do processo é 

atualmente a melhor alternativa de estudo de condições operacionais, uma vez que reduz significativamente os 

custos da realização de ensaios em escala de laboratório e piloto. Assim, o desenvolvimento de processos de 

aproveitamento de bens minerais passa, necessariamente, por estudos experimentais e simulação visando a 

implantação de projetos com elevada performance metalúrgica. 

Considerando que as operações de cominuição são de elevado custo de investimento e de alto consumo 

energético, ou seja, essa etapa pode ser responsável pelo consumo de até 70% da energia total utilizada nas 

usinas de beneficiamento, uma redução desse consumo implicará em uma grande economia, podendo viabilizar 

projetos industriais. Nesse sentido foi desenvolvido pelo JKtech Comercial Division um simulador que utiliza 

modelos matemáticos para simular a performance das etapas de preparação de minérios para a concentração, ou 

seja, britadores, moinhos, peneiras, classificadores e ciclones. 

Para utilização dos simuladores comerciais disponíveis no mercado é necessário o fornecimento de 

parâmetros de ajuste dos modelos que nem sempre são fáceis de serem obtidos nos ensaios realizados em escala 

de laboratório e piloto. Em função disso, muitas simplificações são introduzidas e, na maioria das vezes, os 

usuários dos simuladores mantêm parte desses parâmetros constantes, obtendo resultados que podem levar a 

avaliações incorretas do desempenho esperado dos equipamentos e circuitos. 

Esse estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar os efeitos das simplificações introduzidas pelos 

usuários de softwares de simulação de circuitos de cominuição sobre o desempenho esperado dos equipamentos 

em escala industrial. Serão discutidos os resultados obtidos em uma série de simulações de diferentes condições 

de moagem, realizadas com uma versão do software JkSimMet de 1991. 

DESENVOLVIMENTO 

Os processos de cominuição são fundamentais para a sociedade moderna tanto para redução do tamanho 

de grãos de minérios ou rochas quanto para a pulverização de insumos das indústrias de tintas, farmacêuticas, 

cerâmicas, etc. Considerando o elevado consumo energético das operações de fragmentação, muitos estudos têm 

sido realizados com o objetivo de otimizar esses processos. 

Dentre os desenvolvimentos alcançados podem ser destacados os softwares de simulação capazes de 

prever o desempenho de circuitos de cominuição com um número mínimo de ensaios de laboratório e piloto e 

elevada precisão. Os softwares comerciais desenvolvidos com essa finalidade são ferramentas poderosas baseada 

em modelos matemáticos que descrevem aos diversos processos e vêm sendo utilizados na operação rotineira das 

plantas de concentração mineral. A simulação implica na predição do desempenho de um circuito em estado 

estacionário em termos de propriedades dos fluxos tais como fluxo de massa, concentração de sólidos, 

distribuição de tamanho das partículas como função de condições operacionais dos equipamentos. 
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Dentre os softwares disponíveis no mercado pode ser destacado o Stead State Mineral Processing 

Simulator desenvolvido pelo JkSimMet. O Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de 

Ouro Preto possui uma versão desse simulador, adquirida em 1991, que foi utilizada nesse estudo. 

Antes do desenvolvimento dos computadores os modelos de cominuição relacionavam somente a 

quantidade de energia fornecida com ao grau de redução obtido na distribuição granulométrica do produto do 

circuito de fragmentação. Esses modelos são denominados energéticos e não levam em consideração o transporte 

das partículas minerais e a energia que efetivamente não é utilizada na geração de novas superficies. A partir da 

utilização dos computadores modernos, novos modelos matemáticos foram desenvolvidos, dentre eles o cinético. 

O modelo energético considera que a relação entre a variação do diâmetro e a energia consumida é 

inversamente proporcional a uma potência do diâmetro, ou seja: 

( 1952). 

onde: 

dE=- kdx 
xn 

E- energia aplicada a uma massa unitária de minério; 

x - diâmetro das partículas; 

K e n - constantes dependentes do material. 

Baseado nessa observação foram desenvolvidas as leis de Rittinger (1867), Kick (1895) e de Bond 

O processo de cominuição descrito pela cinética de fraturamento das partículas, gerou modelos que 

poderão ser usados em trabalhos de otimização e de controle de processo e dimensionamento de instalações. 

A cinética do processo é representada pelas funções de seleção e velocidade específica, de quebra e de 

classificação. A partir dessa abordagem baseada em balanço populacional, Lynch, Whiten e outros consideraram 

o moinho como um misturador ideal. A equação que descreve esse modelo é: 

as =(A-R-R-D)·s+ f 
at 

onde as matrizes A. R e D são funções do aparecimento, taxa de quebra e taxa de descarga e s e f são os 

vetares da distribuição granulométrica do material no moinho e na alimentação, respectivamente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Embora a versão do JkSimMet disponível no Departamento de Engenharia de Minas da UFOP tenha 

sido desenvolvida no final da década de 80, em ambiente DOS, o que dificulta sua utilização, foi possível 

simular diferentes condições de moagem que permitiram estabelecer importantes correlações. 

Foram feitas simulações do desempenho dos moinhos de barras e de bolas operando isoladamente. Para 

isso foram atribuídos valores usuais aos parâmetros de projeto: diâmetro interno e comprimento do moinho, e 

das variáveis de processo e operacionais: percentagem da velocidade crítica, fração de enchimento, work index, 

taxa de alimentação de sólidos e concentração de sólidos na polpa. Os parâmetros dos modelos matemáticos 

utilizado pelo software foram mantidos constantes em todas as simulações realizadas. A variável resposta 

analisada foi a distribuição granulométrica esperada nos produtos dos moinhos. 
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a) Moinho de Barras 

Foram realizadas simulações dos comprimentos internos no moinho de barras de 3,5 a 7 metros. Os 

resultados obtidos estão apresentados na Figura O I e mostram que um aumento no comprimento do moinho 

acarreta uma redução na distribuição granulométrica do produto. Isso pode ser explicado pelo aumento no tempo 

de residência das partículas. 

Os resultados das simulações realizadas com o diâmetro interno do moinho variando de 2 a 4,5 metros 

estão apresentados na Figura 02 e mostram que o aumento do diâmetro do moinho acarreta uma redução na 

granulometria do produto. Isso pode ser explicado pelo aumento da energia dos corpos moedores acarretado pelo 

aumento do diâmetro do moinho. 
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Figura O I -Efeito do comprimento do moinho sobre a 

distribuição granulométrica do produto 
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Figura 02 - Efeito do diâmetro interno do moinho sobre 

a distribuição granulométrica do produto 

Na Figura 03 estão apresentados os resultados da simulação da percentagem da velocidade crítica 

variando de 45 a 80%. Esses resultados mostram que a distribuição granulométrica do produto da moagem 

tornou-se mais fina com o aumento da percentagem da velocidade crítica. Considerando a trajetória das barras no 

interior do moinho esperava-se que a granulometria se tornasse mais fina com o aumento da velocidade crítica 

até o limite em que as barras fossem lançadas à frente da polpa. Nessa condição a eficiência da moagem é menor 

e, portanto, a distribuição granulométrica do produto é mais grossa. 

Os resultados da simulação da fração de enchimento (FE) do moinho estão apresentados na Figura 04 e 

mostram que distribuição granulométrica do produto é mais fina com o aumento da fração de enchimento até 

45%. Esse comportamento pode ser atribuído ao aumento do atrito entre as partículas gerando mais finos para a 

faixa usual de operação. Acima desse valor a distribuição granulométrica do produto volta a ficar mais grossa, 

indicando a redução da eficiência da moagem. 

A influência da resistência das partículas à fragmentação expressa na forma de work index (WI) entre 5 

e 40 kwh/sht foi simulada. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 05 e mostram que a distribuição 

granulométrica do produto do moinho é mais fina para valores de WI menores. Entretanto, ao contrário do 

esperado, o tamanho máximo de partícula foi aproximadamente o mesmo para todos os valores de Wl testados. 
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Figura 03 - Efeito da% da velocidade crítica sobre a 

distribuição granulométrica do produto da moagem 

MOINHO DE BARRAS 

Figura 04- Efeito da fração de enchimento do moinho 

sobre a distribuição granulométrica do produto 

Os resultados da simulação do efeito da taxa de alimentação de sólidos sobre a distribuição 

granulométrica do produto do moinho estão apresentados na Figura 06. Esses resultados mostram que o aumento 

da taxa de alimentação de sólidos de 50 a 500 t/h acarretou uma elevação na distribuição granulométrica do 

produto. Isso se deve à redução do tempo de residência das partículas no moinho. 

O efeito da concentração de sólidos na polpa entre 40 e I 00% foi simulado. Os resultados obtidos, 

apresentados na Figura 07, mostram que o simulador JkSimMet não considerou essa variável como importante 

na obtenção de distribuições granulométricas diferentes, ou seja, os produtos da moagem a seco ou com 40% de 

sólidos apresentaram as mesmas características granulométricas. 
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Figura 05 - Efeito do Wl do material sobre a 

distribuição granulométrica do produto 
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Figura 06 - Efeito da taxa de alimentação de sólidos do 

moinho sobre a distribuição granulométrica do produto 

Figura 07 - Efeito da concentração de sólidos sobre a distribuição 

granulométrica do produto da moagem 
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c) Moinho de bolas 

Os resultados das simulações realizadas com diâmetros internos do moinho variando de 2,0 a 4,0 metros 

estão apresentados na Figura 08 e mostram que o aumento no diâmetro acarreta uma redução na distribuição 

granulométrica do produto. Isso se deve ao aumento do tempo de residência das partículas no moinho. 

Na Figura 09 estão apresentados os resultados das simulações do comprimento do moinho de 3,0 a 6,0 

metros. Esses resultados mostram que o aumento no comprimento do moinho acarreta uma elevação no tempo de 

residência das partículas e, conseqüentemente, uma redução na distribuição granulométrica do produto. 
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Figura 08 - Efeito do diâmetro interno do moinho 

sobre a distribuição granulométrica do produto 
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Figura 09 - Efeito do comprimento do moinho sobre a 

distribuição granulométrica do produto 

Os resultados da simulação do efeito da percentagem da velocidade crítica do moinho de 50 a 90% 

estão apresentados na Figura I O e mostram que o aumento na velocidade do moinho acarreta uma redução na 

granulometria do produto em todos os níveis testados. 

A fração de enchimento do moinho foi simulada de 20 a 60%. Os resultados obtidos estão apresentados 

na Figura II e mostram que distribuição granulométrica do produto é mais fina com o aumento da fração de 

enchimento até 50%. Esse comportamento pode ser atribuído ao aumento do atrito entre as partículas gerando 

mais finos para a faixa usual de operação. Acima desse valor a distribuição granulométrica do produto volta a 

ficar mais grossa. 
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Figura I O - Efeito da percentagem da velocidade crítica 

sobre a distribuição granulométrica do produto 
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Figura II - Efeito da fração de enchimento do moinho 

sobre a distribuição granulométrica do produto 

Os resultados da simulação da influência do valor do Wl entre 5 e 30 kWh!sht estão apresentados na 

Figura 12 e mostram que, conforme esperado, a distribuição granulométrica do produto do moinho é mais fina 

para valores de WI menores. 
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Os resultados da simulação do efeito da taxa de alimentação de sólidos sobre a distribuição 

granulométrica do produto do moinho estão apresentados na Figura 13. Esses resultados mostram que, da mesma 

forma verificada com o moinho de barras, o aumento da taxa de alimentação de sólidos de 40 a 500 Uh acarretou 

uma elevação na distribuição granulométrica do produto. Isso se deve à redução do tempo de residência das 

partículas no moinho. 

Figura 12- Efeito do valor do WI do minério sobre a 

distribuição granulométrica do produto do moinho 

MOINHO OE BOLAS 

Figura 13- Efeito do taxa de alimentação de sólidos sobre a 

distribuição granu1ométrica do produto do moinho 

A concentração de sólidos na polpa foi simulada de 60 a 100%. Os resultados apresentados na 

Figura 14 mostram que, ao contrário do esperado e também dos resultados da simulação do moinho de barras, a 

distribuição granulométrica do produto foi decrescente com o aumento da percentagem de sólidos em toda a 

faixa simulada .. 

Figura 14- Efeito da concentração de sólidos na polpa e a distribuição 

granulométrica do produto do moinho 
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CONCLUSÕES 

O simulados Stead State Mineral Processing Simulator - JKSimMet - desenvolvido pelo Jktech 

Commercial Division em 1991, foi utilizado para a simulação do desempenho dos moinhos de barras e de bolas 

operando isoladamente. Para isso foram atribuídos valores usuais aos parâmetros de projeto: diâmetro interno e 

comprimento do moinho, e das variáveis de processo e operacionais: percentagem da velocidade crítica, fração 

de enchimento, work index, taxa de alimentação de sólidos e concentração de sólidos na polpa. Em todos os 

exercícios de simulação realizados foram mantidos constantes todos os parâmetros dos modelos utilizados pelo 

simulador. A variável resposta analisada foi a distribuição granulométrica esperada nos produtos dos moinhos . 

Os resultados mostram que o efeito das variáveis diâmetro interno e comprimento do moinho, fração de 

enchimento, work index e taxa de alimentação de sólidos sobre as distribuições granulométricas dos produtos dos 

moinhos de barras e de bolas foram consistentes com o esperado. Por outro lado, a variável concentração de 

sólidos na polpa no moinho de barras não apresentou efeito significativo, o que contraria a literatura e o 

conhecimento prático dos autores. Além disso, o efeito da percentagem da velocidade crítica acima dos valores 

habituais foi também oposto ao esperado. 

Considerando que o simulador JKSimMct foi desenvolvido utilizando modelos consagrados pela 

literatura, acredita-se que as inconsistências verificadas nos resultados da simulação dos moinhos de barras e de 

bolas foram decorrentes da fixação dos parâmetros de ajuste desses modelos em faixas não adequadas. Em 

função disso, conclui-se que para o melhor aproveitamento do potencial dos simuladores comerciais disponíveis 

e segurança na validade das respostas simuladas, torna-se de fundamental importância o domínio dos modelos 

matemáticos pelos usuários. Esse aspecto deve ser enfatizado, uma vez que muitos usuários de programas 

computacionais de simulação desconsideram a necessidade absoluta do conhecimento dos processos na análise 

dos resultados. 
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