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RESUMO 

Modelos matemáticos de moagem são baseados em doi s grupos principais de va ri áve is que incluem tanto as 
características do equipamento como as do minério a ser processado. O método de ca racterização tecnológica 
quanto à cominuiçào utilizado cm moage m autógena (AG) c scmi-autógcna (SAG) base ia-se nessas variá ve is para a 
obtenção de parâmetros para previsão do comportamento do minério nas diversas là ixas de tamanho que compõem 
a a limentação de moi nhos AG/SAG industria is. Os paràmetros referentes ao minério são obtidos mediante ensaios 
de fragmentação, conduzidos cm fragmentos indi viduais , sob condições cont roladas e padronizadas. Tais 
paràmctros são, posteriormente, utilizados cm programas de simulação de processos minerais. 

O presente trabalho objctiva analisar as características de lragmcntaçào de três minérios distintos, resultantes de 
ensaios rea li zados em equipamento drop weig /11 , sob aspectos de resistência cm função do tamanho da partícula, 
bem como parâmetros derivados da relação energia aplicada e fragmentação resul tante. Os resul tados dos ensaios 
são utili zados em simulações para comparações de desempenho a titulo de verilicaçào. 

PALAVRAS-CHAVE: cominuiçào, moagem, carac terização. s imulação . 
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l.JNTRODUÇÃO 

As peculiaridades associadas ú moagem autógcna c scmi-autógena exigem extremo cuidado dos projetistas de 
circuitos de cominuiçào. A escala das operações c dos investimentos praticamente obriga a realização de cautelosas 
campanhas de investigação, dado o risco técnico assoc iado. Sob tais exigências, a s imulação constitui-se cm um 
recurso útil, particul armente na integração da operação de moagem com os demais equipamentos de processo 
envolvidos. 

A caracteri zação de minérios, particularmente aplicada ú moagem ACi /SA(i, evolui paralelamente aos modelos 
matemáticos. pois os parâmetros obtidos atravO:s da caracterização dos minúios s:lo determinantes para represen tar a 
operação desses moinhos. 

A modelagem de circuitos de moagem ..: um rewrso que permite se lccionar equipamentos, prever desempenhos. 
prever a potência requerida por uma instalação, fornecer inlilrmaçoes para planejar medidas que reduzam o consumo 
energético, ou ainda estabelecer um controle simplificado para a dinâmica da operação. Os modelos aluais são 
baseados em dois grupos principais de variáveis. O primeiro grupo de variáveis se refere ao equipamento que 
executa a operação, cujos a justes são obtidos mediante retro-cakulo ou ainda com base em dados de equipamentos 
semelhantes . O segundo grupo inclui as características do minério processado. que são assim submetidos a ensaios 
de fragmentação sob condições contmladas c padronizadas, cm fragmentos individuais ou populaçiies de partículas. 

O método de caracterização de partículas individuais empregado na moagem autógcna c scmi-autógena deve 
permitir a fragmen tação de part ículas de tamanhos relati vamen te grandes cm rclaç:lo ao minério a ser processado. de 
forma a caracterizar o comportamento do mesmo cm faixas de tamanho que compõem a alimentação de moinhos 
industriais. O presente trabalho visa caradcrizar as fraçôes mais grossas cm relação ús demais. no que diz respeito a 
sua rcsi stcncia ;\ fragmentação por impacto. Para isto, aplicou-se o ensaio padr:lo do equipamento DWT - Dmp 
Weight 7(•ster. desenvolvido pelo .JKMRC (Julius Kmttschillilt Mi11cral Research Cmter. Austrália) , para um 
minério de ouro , um de bauxita c outro de cobre, de modo a investigar a influência do tamanho de partícula cm sua 
resi stência ao impacto , além de ava liar par:lmctros de energia aplicada c a fragmcntaçào resultante . 

2. METODOLOGIA 

O método de ensaio sobre partículas individuais cm DWT, desenvolvido pelo JKMRC, f()i escolhido por permitir a 
obtenção de parâmetros que ev idenc iam di!Crcnças de resistência ii fra gmcntaçüo por impacto sob aspectos de 
gran ulomctria c de simulação de processo. A rcsistenc ia ao impacto nün poderia ser mensurada cm outros testes 
como o Wl de Bond, onde o minério é britado até que todo e le seja passante numa determinada malha. ou ainda cm 
testes de resistência ú compressão simples, ensaio que se aplica a corpo de prova padroni?.ado. 

2.1. Drop Weight Tesler- DWT 

O equipamento no qual fóram executados os ensaios de t'ragmcntaç;)o descritos neste trabalho ~ denominado Dmp 
Weight Tester (DWT) c permite que fragmentos de rocha sejam submetidos. individualmente. ao impacto d..: um 
peso cilíndrico c sofram fragmentação conl{lJ'Ine a energia arlicada. O peso é elevado até uma dada altura. o que lhe 
confere uma detcnninada energia potencial que. após o acionamcnto de libcraç:lo. converte-se cm energia de 
movimen to, aplicando um impacto sobre a partícula. ló um equipamento robusto, disposto sobre uma hase de 
concreto, conforme o desenho esquemático da figura I (Chicregati, 200 I) . 

O DWT é um equipamento que apresenta cvoluçi\cs importantes cm relação ao seu precursor, o duplo-rêndulo, 
embora ambos os ensaios tenham as mesmas finalidades: obter parúmctros que caracterizem a relação entre energia 
aplicada e fragmentação resultante. No DWT, entretanto , é possível o emprego de energias suhstanc ialmente 
maiores, resu ltando no emprego de particulas maiores. mais próximas, portanto, de corpos moedores de moinhos 
AG/SAG. Além disso. é um equipamento mais úgil c robusto, sendo assim mais adequado rara a caracterizaçiio de 
partículas de fí·açiies mais grossas cm rel ação ú res istência ao impacto. f{JCo tkstc traba lho. 

O equipame nto utilizado nos ensaios está instalado na Escola PolitO:cnica da LISP, no Laboratório de Simulação c 
Controle de Processos Minerais do Departamento de Engenharia de Minas c de Pet ró leo. 
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Figura I: O equipamento Dmp Weighl Tesrc:r e suas principais partes. 

2.2. Conceitos 

O DWT permite a aval iação de grupos de partículas de mesma fraçào granulomdrica, denominados lotes, sob 
variados níveis de: energia específica (ECS ou speci/ic c"milwli"n energy). O equipamento pode ser configurado 
para fornecer a energ ia de impacto desejada, conforme a cqw1çüo I encontrada cm Nap íer-Munn et a/. ( 199ó). 

Onde 

0.0272 · M ·(h;- h1 ) 
ECS = ---~-----'-

m (I) 

ECS é a energia específica de cominuição (kWh/t)- a razão entre a energia aplicada c a massa da partícula, 
0,0272 é uma constan te para convcrsüo de unidades, 
M é a massa do peso cilíndrico (kg), 
h, é a a ltura inic ial (cm) 
h1 é a altura remanescente após o impacto (cm) c 
;;; é a massa média de cada lote de partículas (g). 

A massa do peso cilí ndrico c a massa média das partículas são conhecidas. A altura inic ia l é definida através de uma 
estimativa da a ltura remanescente que provém de experiências anteriores. A energia específica efcti vamente 
ap li cada nos ensaios é ca lculada posteriormente, depois de obtida a altura média remanescente de cada lote. 

O DWT permite a obtenção da relação entre a fragmentação resultante e a ECS, re lação esta denominada "funções 
quebra". A partir da fragmentação resultante, é calculado o parâmetro 1111 , que representa a porcentagem passante na 
malha de tamanho igual a III O do tamanho da partícula inicial. Este parâmetro é uma forma de quantificar a 
magnitude da fragmentação. O método relaciona o paràmetro t"' com a ECS através da curva parametrizada descrita 
pela equação 2, desenvolvida por Whitcn (apuJ Ddboni, 1999) : 

Onde 

A é o va lor de 1111 quando a curva assume valor assin tót ico c 
b é um coeficiente assoc iado ao cn:scimcnlo inicial da curva. 
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A c b são conhecidos como parâmetros de fragmentação por impacto c são obtidos através de regressões. Segundo 
Delboni (comunicaçiío pessoa l}. a res istência ao impacto pode ser representada pdo produto A xb. Quanto mais 
elevado o produto. menos res istente é o minério . conforme a classilicação apresentada na tabela I. 

Tabela 1: Classir - d tod d duto Ax b. 
Intervalo de \'alores do produto Axb Resistência ao 

:\tenor Maior impacto 
lO 19.9 Extn: mamcntc Alta 
20 2'1.9 Muito Alta 
30 39.9 Alta 
40 49.9 Moderadamente Alta 
50 59.9 Média 
60 69.9 M<,dcradamCillc Baixa 
70 X1J.9 Bai xa 
90 149.9 Muito Baixa 

> 150 Extremamente Rai xa 

O parâmetro t111 também está relacionado à completa di st ribuição granulométrica do produto de fragmentação. 
através das relações entre o próprio t 111 e os demais t, . Estas rel ações toram desenvo lvidas por Narayanan ( 19X3} c 
Whiten ( 19XX), ao comparar as distribuições granulométricas de diversos ensa ios c submetê- las a regressões. 
conforme a ti gura 2. 
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Figura 2: Curvas para obtenção de distrihuiçào granulomélri~a a partir do parâ metro tJ(l 

2.3. Simulação 

O JKSimMet 5.1 é um sofiv.,ore de simu lação de processos capaz de representar c ircuitos c prever seus 
comportamentos através dos modelos inseridos. Para simulaçiio de processos de moagem o programa incorpora os 
modelos de Whiten para moinhos de bo las. de Leung para moinhos SAG. de taxas variúvc is para moinhos SAG/ AG 
c de conversão de tamanhos. Mais deta lhes sobre o modelo podem ser encontrados cm Lcung ( 19X7). 
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3. TRABALHOS EXPERIMENTAIS 

Foi aplicado o ensaio padrão de DWT para três tipos de minérios, sendo um de ouro, um de bauxita c outro de 
cobre. Cinco !rações granulométricas de cada minério foram submetidas ao impacto sob três níveis de energias 
específicas por fração, constituindo, portanto, 15 lotes com até 30 fragmentos por amostra, confonne descrito na 
tabela 11. 

Tabela 11: ccí fica dos lotes. 

·• 
lO 0,40 

-63,0 I 53,0 lO 0,25 
lO 0,10 

4 15 1,00 
-45,0 t 37,'i 15 0,25 

6 15 0,10 
7 30 2,50 

-31,5 +26,'i 30 1.00 
') 30 0,25 
tO 30 2,50 

-22,4 +19,0 11 30 1,00 
12 30 0,25 
13 .10 2,50 

-16,0 +13,2 14 .10 1,00 

15 30 0,25 

Após submeter ao impacto cada partícula individualmente. o material referente a cada lote foi reunido e enviado 
para análise granulométrica, de modo a serem calculados os valores experimentais de t 11, através de interpolações 
lineares em escala di-log. Foram determinados os parâmetros A e b associados às curvas de regressão relativas a 
todas as !rações de cada amostra e outros parümctros A c b referentes às curvas das frações mais grossas -63,0 + 
53.0 mm. Apesar de jú existirem rotinas que calculam os parâmetros A c b, foi elaborado um programa em 
linguagem VBA para Microsoti Exccl que se baseou cm método de mínimos quadrados c na ferramenta Solver com 
iterações para duas variáveis . 

O teste de abrasão não foi realizado. uma vez que foge do escopo do trabalho, visando determinar o comportamento 
de partículas sob níveis muito baixos de energia de tí·agmcntação. 

No sotiware JKSimMet 5.1 foram realizadas simulações através do modelo de Leung para um circuito padronizado, 
constituído de um moinho SAG e de um rebritador cônico. conforme ilustra a figura ·'· Como medida de controle, 
foi mantido um grau de enchimento constante do moinho, variando-se apenas a vazão de alimentação. 

Figura 3: Circuito empregado nas simulações dos três tipos de minérios. 
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4. RESULTADOS 

Os gráfi cos apresentados nas liguras 4. 5 c ó mostram as curvas parametri zadas dos va lores de t 111 assoc iados às 
respectivas energias espcc ílicas de cominuiçào . i\ tabela III indica os valo res de i\ c b, determinados a part ir das 
regressões, e a variação méd ia de t 10 no intervalo de EC ·s compreendido entre O e 1,0 k Wh/t. 
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Figura 5: Curvas t 111xECS da bauxita. 

Tabela III : Parâ metros A e b. 
,· fltrlmetro Minério de Ouro Bau:dta Minérios • CObre 

A 47,1 47,9 54. 1 

15 lotes b I ,2X 1.94 0,7 1 

Axb 60,2 '13.0 3XJ 

A 47. 1 47,9 54. 1 

-63,0 +53,0 mm b 1,45 2.9 1 0, '13 

Axb 6X,5 13'1,2 50.5 

Variação média de 11u C%) 
I, X 5.5 3,6 

para ECS entre O c 1.0 k Wh/t 
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Nota-se que os valores do parâmetro A para as !rações mais grossas foram pré-fixados, o que é justificado: (a) pela 
relati va diliculdade de se obterem cm:rgias especilicas elevadas maiores que 0,50 kWh/t para blocos maiores, o 
que em realidade industrial também o é, c (h) pe la observação de que, para ní ve is mais elevados de energia, a 
resistência ao impac to é governada pelos grãos menores que compõem os blocos. ou seja, por ser a contribuição dos 
primeiros fraturamentos, t:tvorcc idos por li ssu ras pré-cxistcntcs, muito baixa cm rel ação à resi stência propiciada por 
grãos menores e maciços de t:llo . 

Um critério para comparação quantitati va ent re as curvas foi estabelecido como a variação média de t10 num 
interva lo de ECS. Esta variação é ca lculada através da razão da área en tre as curvas e o comprimento de um 
interva lo delinido ECS entre O c I ,O kWh/t, conforme as ligu ras 3, 4 e 5. O cálculo da área lo i rea lizado por 
somatóri o de áreas de retángulos inlinitesimais através de um programa cm linguagem VBA para Microsoft Excel. 

As simulações real izadas no JK Si mMct comparando a !ração grossa com todas lraçôes, estão resumidas na tabela 
IV, onde é observado o comportamento das vazôes de alimentação e a variação do produto A xb para manutenção de 
um gra u de enchimento constante do moinho. 

Tabela IV : Comportamento da alimentação. 
Simulaçiio Alimentação (t/h ) 

15 lotes 97H 1153 788 

-6.1.0 <53.0 mm 1!1:10 1:110 <JIO 

Diferença 5~ 157 122 

VariaiY<.lo da Alimentação C%) ),32 13.6 15J 

Variação de A xb ('Y,,) 13,H 4<J.n 32,0 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Em todos os minérios, as cu rvas t 111 x ECS mostraram uma taxa de crescimento maior do parâmetro t111 das traçôes 
mais grossas, comprovando d iminuição d<.: resistência para <.:s tas fraçõcs. Os argumentos de Rittinger e Bond (apud 
Chieregati, 2001) justilicam este comportamento: visto que a ruptura se inicia cm pontos de fraqueza ou fa lhas na 
estrutura atômiea do materia l, as partículas maiores tendem a ser menos resistentes, pois possuem um maior número 
de fraturas disponí ve is para iniciar a ruptura. 

No minério de ouro a diferença entre as curvas não é t<io acentuada como nos demais minéri os, o que pôde ser 
quantificado, para lins de comparação, pela variação média do parâmetro 1111 no intervalo de ECS definido. O ouro 
apresentou a menor va riação. cerca de I ,X%,; a bauxita apresen tou a maior variação, de 5,5 %e o cobre de 3,6 %. 

O produto A xb também se elevou cm todas as fraçôcs. Segundo a class ificação de Delboni (comunicação pessoal), o 
minério de ouro ainda se manteve classificado com resistência moderadamente baixa, mas migrou entre os extremos 
da classi fi cação no sentido de perder rcsi stcnc ia; a bau xita, analogamente, variou do início da tàixa de res istência 
m11i1o baixa até o limite oposto; com o cobre a res istência caiu de alta para màlia, apesar de o produto A xb partir do 
limite inferior da c lassificação alta para o limite superior da classificação média. 

Com relação às s imulações. os parámelms A c h são interpretados pelo mode lo de Leung como representativos de 
lodo o minério alimentado no moinho, ou seja, nào há di stinção entre as características ind ividua is de tà ixas de 
tamanho da alimentação do moinho, quer rcpn.:sentcm corpos moedores ou não. Dessa lorn1a, simulaçôcs do moi nho 
com minérios que apresentem menor resistência resultam cm elevação na vazão de alimentação do equipamento . 
Para os minérios submetidos a ensaios os resultados das simul ações indicaram aumentos na vazão de sólidos do 
moinho de 5J%, para o ouro . 13,6% para a baux ita c 15,3% para o cobre. 

Embora o modelo de Leung de moinhos ACi/SA(í reproduza com boa prec isão vari açôes de vazão de alimentação 
em fu nção das caracte rí s ti cas de resi stência do minéri o. a inclusão da relação resi stênc ia em função da granulação 
do minério aumentaria a reprodutibilidade do mode lo a processos industriais . Esse aspecto modu la a operação de 
moinhos industri ais conforme a dependência do processo da fragme ntação proporcionada por corpos moedores 
formados pel o próprio mi nério . 
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Assim, em moinhos autógcnos a menor resistência em !rações mais grossas do minério alimentado pode resultar em 
aumento da taxa de alimentação até o ponto em que a baixa resistência implique cm làlla dessas fraçõcs na câmara 
de moagem, causando a redução de fragmentação e, consequentemente, a diminuiçào na vazão de al imentação do 
moinho. Já em moinhos SAG essa dependência é atenuada pois parte da lragmentaçào é proporcionada por bolas de 
aço. 

6. CONCLUSÕES 

Os ensaios executados mostram resultados que evidenciam. para as fraçõcs mais grossas. a diminuição da resistência 
ao impacto em todos os minérios. Essas diminuições de resistência l(lram quantificadas através dos parâmetros 
obtidos. específicos para cada amostra. 

Fica portanto demonstrado que a variação média de 1111 para um interva lo de ECS é uma f(lrma adequada de 
quantificar a dife rença de res istência ao impac to entre as !rações granulométricas. 

Como a relação de resi stênc ia ao impacto cm função da granulação do minério modula a operação de moinhos 
AG/SAG, a sua incorporação em modelos matemáticos de tais equipamentos aumentaria a lide! idade de reprodução 
de processos industriai s em exercíc ios de simulação. Trata-se de uma linha de pcsqui-;a que deverú ser adntada cm 
trabalho de mestrado. 
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