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RESUMO 
 

A Jacobina Mineração e Comércio S/A (JMC) está localizada na cidade de Jacobina, estado 
da Bahia, e tem produção atual de cerca de 120.000 oz de ouro por ano. A configuração de 
projeto para o circuito de cominuição da JMC considerava uma britagem primária seguida 
de duas linhas de moagem SAG, em moinhos tubulares de carga cadente, operando em 
circuito fechado com ciclones. Nessa configuração, a capacidade nominal do circuito era de 
3700 toneladas por dia (tpd). Com o objetivo de aumentar essa capacidade, diversos 
estudos foram realizados entre 2006 e 2008, incluindo caracterizações dos principais 
litotipos por ensaios de Drop Weigth Test e Bond Work Index, campanhas de amostragem 
no circuito industrial e simulações de opções, para avaliar alternativas como: a instalação 
de um terceiro moinho SAG; a instalação de uma britagem secundária e a instalação de 
uma britagem multiestagiada. A opção selecionada nessa fase foi a substituição da britagem 
primária por britagem multiestagiada em três estágios, e a redução da velocidade de rotação 
dos moinhos. Essas modificações proporcionaram o aumento da capacidade para 5800 tpd. 
A partir de 2009 foi iniciada uma segunda fase de estudos, com novas campanhas de 
amostragem do circuito industrial de cominuição. Os balanços de massa e as simulações de 
opções para aumento da capacidade do circuito foram conduzidos com base nos dados e 
informações obtidos nessas campanhas. Os cenários foram analisados considerando 
aspectos técnicos e econômicos. A implantação da alternativa e dos ajustes selecionados, 
entre eles a reconfiguração dos moinhos de operação SAG para operar como moinhos de 
bolas, promoveu a melhora de desempenho do circuito de moagem, hoje com capacidade 
nominal de 6800 tpd. Este trabalho apresenta as etapas e os resultados do estudo, desde os 
processos de amostragem do circuito industrial e as caracterizações, até o tratamento de 
dados e a seleção das alternativas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Moagem, Cominuição, Amostragem, Simulação. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A mina de ouro e as instalações industriais de beneficiamento da Jacobina 
Mineração e Comércio S/A (JMC) estão localizadas na cidade de Jacobina, no estado da 
Bahia. A JMC foi recomissionada em 2005 pela empresa Desert Sun e a configuração do 
circuito de cominuição considerava uma britagem primária (britador 12090 C) e duas linhas 
de moagem semiautógena (SAG) em circuito fechado, com ciclones. O Moinho 1 contava 
com potência motorizada de 1342 kW, e o Moinho 2 com potência motorizada de 2684 
kW. A capacidade nominal do circuito, assumida como linha de base do projeto em 2005, 
foi de 3700 tpd. 

No período de 2006 a 2008 foram realizados vários estudos para avaliar 
oportunidades para aumento de capacidade do circuito da JMC. Os resultados desses 
estudos apontaram duas opções principais: (a) inclusão de um terceiro moinho SAG e (b) 
substituição da britagem primária por britagem multiestagiada. Após estudos técnicos e 
econômicos mais detalhados, foi selecionada a britagem multiestagiada, que contemplava 
um britador de mandíbulas no primeiro estágio, um britador cônico dotado de câmara de 
médios no segundo estágio, e dois britadores cônicos e câmara de finos no terceiro e último 
estágio da etapa de britagem. O circuito, assim configurado, resultou em produto de 
britagem com 80% passante em 12 mm, o que promoveu a elevação da capacidade do 
circuito integrado de cominuição para 5800 tpd representando, portanto, aumento de 57% 
em relação à capacidade original. 

Com o objetivo de expandir ainda mais a capacidade do circuito, uma segunda fase 
de estudos foi iniciada em 2009. Tais estudos contemplaram novas amostragens, 
modelagens e simulações do circuito de moagem. Com base nesses estudos, foram 
selecionadas as seguintes modificações: (a) moinhos SAG reconfigurados para operar como 
moinhos de bolas, com produto de moagem 80% passantes em 0,106 mm, (b) substituição 
dos revestimentos metálicos por revestimentos híbridos (borracha / aço) e (c) redução da 
velocidade de rotação dos moinhos para 72% da respectiva velocidade crítica.  As 
modificações resultaram em aumento da capacidade nominal do circuito, que atingiu 6800 
tpd e produção de cerca de 110 koz anuais de ouro.  

O presente trabalho descreve todas as fases deste estudo, direcionado ao aumento da 
capacidade do circuito, considerando as caracterizações de cominuição dos litotipos de 
minério processado, as amostragens do circuito industrial de moagem, a execução de 
balanços de massa, as modelagens e as simulações de cenários. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

A definição de circuitos de britagem e moagem, assim como as avaliações e as 
melhorias de desempenho de tais circuitos, considera como referência os índices de 
caracterização do minério como: Bond Work Index, Drop Weight Test entre outros. A 
combinação dos resultados obtidos em tais ensaios com os dados experimentais obtidos por 
amostragem do circuito de cominuição resulta na modelagem, tanto de equipamentos 
individuais quanto do circuito integrado. A plataforma assim criada e calibrada para a JMC 
serviu de base para simular o circuito, de forma a avaliar cenários de operação e 
oportunidades para a melhoria do desempenho e a expansão do circuito de cominuição da 
JMC. A utilização de tais técnicas é abordada neste tópico. 
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2.1. Ensaios de Caracterização 
 

No que concerne à cominuição, os principais ensaios de caracterização realizados 
com litotipos de minério alimentado no circuito da JMC foram o Drop Weight Test (DWT) 
e o Bond Work Index (WI).  

 
De acordo com Napier-Munn et al. (1996), o procedimento padrão do ensaio DWT 

desenvolvido pelo Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC) estabelece que 
sejam preparados 15 lotes de 30 fragmentos cada, com cinco diferentes frações 
granulométricas. A fragmentação é caracterizada por meio do parâmetro t10, que consiste 
na fração passante na malha igual a 10% do tamanho original da partícula. Para representar 
a relação entre energia aplicada (Ecs) e fragmentação resultante (t10), é empregada a 
seguinte equação paramétrica: 
 
t10 = A (1 – e -b Ecs)         (a) 
 
onde: 
 
-  t10 é a porcentagem passante na malha igual a 1/10 do tamanho médio das partículas; 
-  Ecs é a energia específica de cominuição, em kWh/t; 
-  A e b são parâmetros de fragmentação por impacto de partículas individuais do minério, 

obtidos por meio de técnicas de regressão a partir dos 15 pares de valores t10 e Ecs. 
 

Assim sendo, os parâmetros A e b são característicos de cada amostra de minério ensaiada. 
Quanto menores forem os valores dos parâmetros A e b, maior será a resistência da amostra à 
fragmentação por impacto. O produto dos parâmetros A e b, denominado Índice de Quebra (IQ), 
representa um índice singular de caracterização quanto ao impacto.  
 

O parâmetro representativo da resistência da amostra à fragmentação por abrasão é o índice 
de abrasão, denominado ta. Esse índice é obtido por meio de ensaio de tamboramento em condições 
padronizadas. O valor do parâmetro ta é numericamente igual a 10% do valor do t10 obtido por meio 
de peneiramento do produto tamborado. Desta forma, quanto menor for o ta, maior será a resistência 
da amostra à fragmentação por abrasão. 
 

O ensaio de WI de Bond visa reproduzir, através de ciclos sucessivos, a operação de um 
circuito fechado de moagem em equilíbrio. O ensaio para determinar o Work Index para moagem de 
bolas é realizado a seco e em estágios sucessivos, empregando-se um moinho de laboratório com 
dimensões e carga padrões.  

 
O WI é um parâmetro característico do material e útil no dimensionamento e na avaliação 

da operação de circuitos de moagem que incluam moinhos de barras ou bolas. O índice representa o 
consumo energético para moer minério com tamanho infinito até a granulometria 80% passante em 
0,10 mm. O valor do WI é característico do material e função da relação de redução requerida e, 
portanto, é influenciado pela malha de controle selecionada. 
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2.2. Amostragem  
 

Durante as duas fases de estudo foram conduzidas campanhas de amostragem do 
circuito de moagem da JMC. Foram considerados dez fluxos para coleta de amostras nas 
duas linhas de moagem, como ilustram o fluxograma seguinte (Figura 1) e a Tabela I. As 
amostragens foram previamente planejadas e iniciadas depois da confirmação da 
estabilidade da operação, por meio da verificação dos parâmetros e das condições 
operacionais. A amostragem dos fluxos foi realizada no período de duas horas, com a 
obtenção de incrementos de cada ponto amostral em intervalos de 15 minutos, totalizando 
nove incrementos.  

 

 
Figura 1 – Fluxograma simplificado do circuito de moagem da JMC com pontos de 

amostragem. 
 

Tabela I – Pontos de amostragem do circuito de moagem da JMC – Moinho 01 e Moinho 02. 
 

N. Identificação do Ponto Localização Física do Ponto 
01 Alimentação do Moinho 01 Correia de alimentação do Moinho 01 
02 Descarga do Moinho 01 Fluxo na caixa de descarga do Moinho 01 
03 Alimentação da classificação do MO 01 Mangote de saída do distribuidor do MO 01   
04 Underflow da classificação do MO 01 Caixa de descarga do U/F do MO 01 
05 Overflow da classificação do MO 01 Caixa de descarga do O/F do MO 01 
06 Alimentação do Moinho 02 Correia de alimentação do Moinho 02 
07 Descarga do Moinho 02 Fluxo na caixa de descarga do Moinho 02 
08 Alimentação da classificação do MO 02 Mangote de saída do distribuidor do MO 02   
09 Underflow da classificação do MO 02 Caixa de descarga do U/F do MO 02 
10 Overflow da classificação do MO 02 Caixa de descarga do O/F do MO 02 

Os dados de operação do circuito, listados a seguir, foram coletados durante o período de 
amostragem, também em intervalos de 15 minutos: 
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-  Alimentação de cada linha (t/h); 
-  Tamanho de moagem e percentual de sólidos de cada linha indicados pelo analisador on line de 

partículas (Malha PSI – Particle Size Instrument); 
-  Número de ciclones operando por bateria e identificação dos ciclones em operação; 
-  Pressão de cada bateria de ciclones (kg/cm2); 
-  Medição de vazão de flowmeters dos pontos do circuito de moagem - polpa e água (m3/h); 
-  Potência de operação do motor de cada moinho (kW); 
-  Nível dos silos (%); 
 

Durante a amostragem também foram registradas as seguintes informações: velocidade de 
rotação de cada moinho (% velocidade crítica), grau de enchimento de cada moinho (%), carga de 
bolas de cada moinho, número de horas de utilização do revestimento de cada moinho (h), diâmetro 
das bolas alimentadas aos moinhos (mm), indicação dos pontos de introdução de água no circuito 
(m3/h), configuração dos ápex e vórtex dos ciclones. 
 

As amostras obtidas nas campanhas de amostragem foram tratadas no laboratório de 
processo da JMC. As amostras de cada um dos fluxos amostrados foram submetidas a 
determinações de percentual de sólidos e distribuição granulométrica por peneiramento. 

 
As campanhas de amostragem consideraram a alimentação, no circuito de 

cominuição da JMC, das diferentes litologias existentes em proporções previstas no plano 
de produção. 
 
2.3 – Tratamento de Dados: Modelagem e Simulação   
 

A partir dos dados das amostragens, ensaios de caracterização e demais informações 
foram conduzidos os balanços de massa do circuito e a calibração dos modelos 
matemáticos de processo utilizando o simulador JKSimMet versão 5.1 (JKTech Pty Ltd.). 
Uma vez calibrados, os modelos integrados foram utilizados como base para uma série de 
simulações, visando avaliar e selecionar cenários para a melhoria de desempenho e a 
expansão de capacidade do circuito. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Ensaios de Caracterização 
 

Foram realizadas três campanhas de caracterização quanto aos parâmetros de 
cominuição para amostras da JMC. Os ensaios foram conduzidos no Laboratório de 
Simulação e Controle da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (LSC/EPUSP).  
 

Em janeiro de 2006 foi realizado um ensaio de DWT em uma amostra da JMC cujos 
resultados são indicados na tabela II. O valor obtido para o produto dos parâmetros A e b 
(IQ) foi de 64,2, o que classificou a amostra como de resistência moderadamente baixa. O 
valor do parâmetro ta - de 0,673, classificou a amostra como de resistência moderadamente 
alta à a abrasão. Essa mesma amostra foi submetida a um ensaio de WI e o resultado 
obtido, na malha teste de 0,149 mm, foi 15,8 kWh/t (Tabela II).  
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Tabela II – Resultado do ensaio completo de resistência ao impacto – Amostra da JMC. 

 

Campanha Janeiro 2006 A B A * b ta 

DWT 65,9 0,974 64,2 0,673 
 

Na segunda campanha de caracterização, realizada em setembro de 2006, dezessete 
amostras de diferentes litologias representativas do depósito da JMC foram submetidas aos 
ensaios de WI, sob três malhas teste (0,212, 0,177 e 0,150 mm). Os resultados obtidos 
variaram na faixa de 12,3 a 15,9 kWh/t, com média de 14,4 kWh/t.  
 

Em 2007 foi realizada a terceira campanha de caracterização, com oito amostras, 
também representativas das litologias da JMC, submetidas ao ensaio de DWT. O valor 
médio das oito amostras para o produto dos parâmetros A e b (IQ) foi 62,9, indicando 
resistência moderadamente baixa ao impacto. O valor médio obtido para o parâmetro ta foi 
de 0,467, indicando resistência alta à abrasão.  

 
 

3.2. Amostragem, Modelagem e Simulação 
 

As extensas campanhas de amostragem realizadas no circuito de moagem em 2006-
2007 resultaram em balanços de massas consolidados, tendo por base dados operacionais, 
resultados de porcentagem de sólidos, determinações granulométricas e densidade das 
amostras obtidas. 

 
A partir do balanço de massa e utilizando-se o simulador JKSimMet, foram obtidos 

conjuntos consistentes de dados de vazão, porcentagem de sólidos e distribuições 
granulométricas. Os dados selecionados, conforme obtidos, estão indicados na Tabela III. 

 
Tabela III – Dados do balanço de massa – Circuito de JMC em 2006. 

 

Variável 
Circuito de Moagem 

Circuito 1 Circuito 2 
Carga Circulante 253 % 400 % 

Overflow do Ciclone - P80 0,136 mm 0,128 mm 
Underflow do Ciclone - By-pass em 0,125 mm 17 % 16% 

 
Com base nos balanços de massas, os respectivos modelos matemáticos foram 

ajustados e calibrados para cada um dos circuitos. Foram então realizadas simulações para 
identificação dos possíveis cenários de otimização do circuito. A Tabela IV apresenta os 
sete cenários estudados, assim como um resumo dos principais índices obtidos a partir das 
simulações. 
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Tabela IV – Resultados de simulações do circuito de moagem de JMC – 2006-2007. 
 

Cenário Alternativa 
Potência (kW) 

P80 
(mm) tpd* Adicional 

Britagem Moagem 

Base Case Amostragem A 0 3102 0,127 3996 
1 Britagem II 675 3500 0,106 5372 
2 Britagem II e M02: troca carcaça** 675 3900 0,106 5994 

3 Britagem II, MO2: troca carcaça e 
motor 4,5 khp 675 4550 0,106 6993 

4 Britagem III, MO2: troca carcaça e 
motor 4,5 khp 1350 4550 0,106 7493 

5 Britagem III, MO2: troca carcaça e 
motor 4,5 khp 1350 4550 0,133 8547 

6 Britagem III + Quaternária, MO2: 
troca carcaça e motor 4,5 khp 1350 4550 0,106 8547 

7 Britagem III, MO2: troca carcaça e 
motor 4,5 khp + 3º moinho 1350 4980 0,133 

0,106*** 8547 

* Considerando disponibilidade do circuito de 92,5%. 
** A troca da carcaça foi decorrente do desgaste acentuado ocorrido na operação anterior e portanto, necessária para 

permitir o repotenciamento do moinho. 
*** Cenário 7: P80 de 0,106 mm para 3º moinho. 

 

A partir de avaliações técnicas e econômicas dos cenários obtidos e estimativas de 
reservas, definiu-se que o aumento da capacidade do circuito seria implementado com a 
implantação de britagem multiestagiada (três estágios), considerando (a) um produto de 
britagem com 80% passante em 12 mm, (b) redução da velocidade de rotação para 80% - 
primeira alteração e (c) aumento da carga de bolas. Com essas alterações, a capacidade do 
circuito foi aumentada para 5800 tpd. 

 
 Em 2009 foi realizada outra campanha adicional de amostragem, cujo objetivo era 
aumentar a capacidade do circuito para 6500 tpd e atender ao life of mine. Nessa campanha, 
que incluiu os circuitos de moagem e de britagem, foram obtidos dados como, por exemplo, 
as curvas granulométricas para o circuito de moagem do Moinho 01, indicadas na Figura 2. 
Os conjuntos de dados experimentais resultantes das amostragens de ambos os circuitos - 
de britagem e de moagem - foram analisados e posteriormente utilizados para o 
estabelecimento dos respectivos balanços de massa e calibração de modelos.  
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Figura 2 – Curvas granulométricas obtidas a partir da amostragem do Moinho 01 da JMC. 
 

Com base no conjunto de informações, balanços e modelos integrados gerados a 
partir dessa terceira campanha de amostragem, novas simulações, que buscavam cenários 
para o incremento de alimentação estipulado, foram realizadas. Nessa etapa foram também 
avaliados sete cenários, cujas características principais estão listadas na Tabela V. Para os 
cenários A, B, D, E e G foi considerada a troca das engrenagens e do pinhão redutor para o 
Moinho 02. Nos cenários B, E e G foi considerada também a aquisição de dois motores de 
1600 kW. O cenário F considerou apenas a troca do pinhão do redutor.  
 

A avaliação dos cenários contemplou aspectos técnicos e econômicos, como custos 
e prazos de implantação. As opções B e E foram excluídas devido ao parecer do fornecedor 
indicando a possível sobrecarga dos componentes mecânicos. A opção C também não se 
mostrou viável tecnicamente, em função das limitações geométrica (grau de enchimento 
máximo de 35%) e estrutural (revestimento híbrido – grau de enchimento máximo de 
33,5%) do Moinho 02. Nesse cenário, o grau de enchimento considerado na simulação foi 
de 37% e que, portanto, não poderia ser atingido. 

 
Dentre as opções simuladas, a selecionada foi aquela identificada por D, 

considerando-se: (a) manutenção da motorização instalada (sem repotenciamento), (b) troca 
das engrenagens e do pinhão redutor, (c) redução da velocidade de rotação dos moinhos 
para 72% do valor crítico – segunda alteração e (d) aumento da carga de bolas. Uma vez 
implementadas as alterações estipuladas, o circuito atingiu capacidade de 6800 tpd, o que 
comprovou as estimativas da simulação selecionada. 
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Tabela V – Resultados de simulações do circuito de moagem da JMC - 2009. 
 

A B C D E F G

% vc 72 72 72 72 72 76,4 76,4

rpm 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 16,9 16,9

Grau de Enchimento (%) 26,5 26,5 26,5 30 30 27,3 27,3

Carga de bolas (t) 85 85 85 97 97 88 88

Potência média (kW) 1.154 1.154 1.154 1.250 1.250 1.250 1.250

% vc 72 72 72 72 72 74 74

rpm 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,9 14,9

Grau de Enchimento (%) 25,6 33 37 26,5 33,5 24,6 33,5

Carga de bolas (t) 165 171 216 159 216

Potência média (kW) 2.425 2.819 2.972 2.550 2.840 2.550 2.918

Repotenciamento Não 2 motores de 
1566 kW

2 motores de 
1678 kW Não 2 motores de 

1566 kW
2 motores de 

1603 kW

91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5

Capacidade Média (tpd) 6.500 7.150 7.500 6.800 7.500 6.300 7.000

Períodos de (tpd) 6.700 7.365 7.726 7.005 7.726 6.489 7.211

Condições
Opções

Configuração 
MO01

Configuração 
MO02

Rendimento Operacional (%)

Alimentação

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
 O circuito de cominuição da usina industrial de beneficiamento de minérios da JMC 
foi estudado e analisado visando o aumento da capacidade de alimentação. As campanhas 
de amostragem e a caracterização dos litotipos de minérios alimentados ao circuito 
resultaram em informações consideradas robustas para a avaliação de diferentes cenários de 
aumento da capacidade via simulações. As diversas alternativas simuladas foram avaliadas 
sob critérios técnicos e econômicos, como prazos e custos de implantação. 
 
 Os cenários selecionados consideraram essencialmente a adoção de um circuito de 
britagem em três estágios, seguido de conversões dos moinhos SAG para moinhos de bolas. 
As simulações realizadas previram que, mediante tais alterações, a capacidade do circuito 
seria aumentada de 3700 tpd (linha de base) para a capacidade estipulada, de 6800 tpd. 
Além do aumento de capacidade, as alterações possibilitaram maior estabilidade 
operacional e geração de um produto com granulometria mais fina (P80 de 0,106 mm ante o 
P80 anterior, de 0,127 mm), além de maior eficiência operacional, com redução do consumo 
específico de energia.    
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