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AVALIAÇÂO DE UM MODELO MATEMÁTICO DE UM CIRCUITO DE PELOTIZAÇÂO 
EM TAMBOR, ATRAV~S DE RESULTADOS EXPERIMENTAIS OBTIDOS EM 
LABORATÓRIO 

JADE R MARTINS 1 

RESUMO 

O objetivo do trabalho é comparar a influência de algumas var~a 
veis obtidas na pelotização de minério de ferro em laboratório~ 
utilizando o método de recirculacão ' de carga ("locked cycle") 
com os resultados previstos pelo modelo matemático de um circui 
to de pelotizacão em tambor desenvolvido por Cross. Apesar de 
o modelo apresentar resultados aceitáveis, foi constatado que 
algumas das variáveis não foram consideradas no referido modelo. 
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1. Introdução 

Simular, em laboratório, circuitos continues de pelotização não é 

simples e nem barato. Sastry e Fuerstenau (1, 2, 3, 4 e 5) têm fei

to estudos da dinãmica de pelotização em tambores utilizando-se de 

um sistema simplificado, mas que permite um controle .razoável das 

principais variáveis do processo. 

Cross (6 e 7), aproveitou os parâmetros levantados pelos autores a

cima mencionados e desenvolveu um modelo matemático para a operação 

de pelotamento em tambor. 

0 modelo de Cross foi testado utilizando-se dados obtidos no labora 

tório da Universidade de Leeds e constatou-se que, apesar do modelo 

ter sido uma tentativa positiva de simular um processo bastante co~ 

plexo, algumas variáveis operacionais relevantes deixaram de ser 

consideradas. 

2. Procedimento Experimental 

O procedimento experimental adotado foi quase o mesmo utilizado por 

Sastry e Fuerstenau. Uma quantidade específica de material úmido 

foi pelotizado durante um número espefícico de revoluções em um ta~ 

bor de pelotização fechado. O tambor foi esvasiado, o material pe

neirado a 9,5mm e o produto e o undersize pesados. O undersize re

tornou ao tambor, junto com a alimentação fresca, para o novo ci

clo. O produto (oversize) foi fotografado, possibilitando a determi 

nação da distribuição granulométrica do aglomerado. 

O número de ciclo por teste foi de 20 e na Tabela 1, é mostrado o 

efeito da umidade da alimentação sobre a carga circulante. 
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Tabela 1: Carga circulante média (g/ciclo) em função da umidade, 

taxa de alimentação e tempo do ciclo. 

Alimentação (g/ciclo) e Tempo de Ciclo (m.) 

Umidade (%) 
200g 300g SOOg 

1m. 3m. 1rn. 3m. 1m. 3m. 

10.8- 11. 1 269.2 593.8 249.4 381. 3 469. 1 728.1 

11.2 - 11 . 5 240.6 284.2 223.8 302.5 310.0 257.8 

11.6 - 11 . 9 190.8 240.6 142.0 102.9 132. 5 85.3 

Como pode ser visto, o controle da umidade é crítico e o efeito tor 

na-se mais nítido para altas taxas de alimentação e tempo de cada 

ciclo mais extensos. No melhor dos casos, um decréscimo de 1% na u

midade da alimentação provoca um aumento de 51 % T: d carga circulante 

e, na pior das hipóteses, de 942%. 

Os mate.r;,iais e os outros procedimentos de mistura foram menc~onados 

em trabalho anteriormente apresentado (8). 

3. O Modelo de Cross - Comparação com os Dados Experimentais 

O modelo de Cross (9), usa as equações de crescimento da pelota, 

que é função da distância rolada no tambor, desenvolvida por Sastry 

e Fuerstenau. 

o modelo foi montado para um tambor de 11m x 3,7m de diâmetro, com 

rotação de 11rpm e uma taxa de alimentação de 90t/h. Depois de atin 

gir o equilíbrio, o modelo roda por um período de 24 ciclos (Figu

ra 1). 

Um resultado típico para a carga circulante, como função da taxa de 

alimentação e teor de umidade, é dado na Tabela 2 (os números sao 

médias para cada 24 ciclos). Como pode ser observado, o aumento do 
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teor de umidade corresponde a um decréscimo de maneira monotômica 

da carga circulante. O efeito do incremento na mistura entre 10,00 

e 10,12 é atipicamente pequeno (para todas as taxas de alimentação) 

e é, provavelmente, um erro de computação. O desenho de diagramas 

(Figura 2) para os dad.os da Tabela 2 mostram que o efeito da diago

nal (umidade possivelmente combinado com taxa de alimentação) e o 

efeito da umidade sozinha, são semelhantes em todos os casos consi

derados. As flexas cheias representam pontos de diferença e as fle

xas pontilhadas pontos de ambigüidade. 

Tabela 2: Carga circulante prevista pelo Modelo de Cross 

Umidade Alimentação 
(%) 

80 90 11 o 150 

9.88 280 313 382 -
10.00 187 210 256 351 

1 o. 1 2 183 207 253 346 

10.20 107 128 1S6 212 

1 o. }2 43 49 60 81 

O efeito da taxa de alimentação pode ser visto com maior clareza se 

a carga circulante for expressada em porcentagem da carga circulan

te, ou seja, % (a limentação+ carga circulante). Ds dados obtidos 

em Leeds são mostrados na Tabela 3 e os do modelo de Cross na Tabe

la 4. 

Tabela 3: Percentagem da carga circulante em função da umidade, 

alime ntação e tempo do ciclo. 

Tempo de ciclo(m) 1 3 

Alimentação l9) 200 300 soo 200 300 soo 
Umidade( %) 

10.8- 11.1 S7.4 4S.4 48.4 74.8 56.0 S9.3 

11.2- 11.S S4.6 42.7 38.2 S8.7 S0.2 34.0 

11.6- 11.9 48.8 32.1 20.9 54.6 2S.S 14.6 



721 

Tabela 4: Percentagem de carga circulante (Programa de Cross) 

Umidade Alimentação (T/h) 
(%) 

80 90 11 o 150 

9.88 77.8 77.7 77.6 -
1 o. 00 70.0 70.0 69.9 70.0 

1 o. 12 69.6 69.7 69.7 69.7 

1 o. 20 57.2 58.7 58.6 58.6 

10.32 35.0 35.3 35.3 35. 1 

Constata-se, então, que no modelo de Cross não foi considerado, ab

solutamente, o efeito da taxa de alimentação. Nos testes em Leeds, 

a taxa de crescimento das pelotas é nitidamente dependente da umida 

de e da taxa de alimentação. 

Na Tabela 5, é mostrada a variação da quantidade material (hold-up) 

no tambor, como função da taxa de alimentação, umidade e tempo de 

retenção. t evide~te .qua a espessura média do leito de pelotas no 

tambor deve aumentar com a taxa Je alimentação (e ciclo ou tempo de 

residência).~ posslvel imaginar um aumento nas forcas de colisões 

(com leitos de pelotizacão mais profundo) e, consequentemente, na 

taxa de crescimento. O efeito torna-se maior a nlveis de umidades 

mais elevados. Por exemplo: a percentagem de carga circulante de

cresce (para 1%, de aumento da umidade) de 1 8, 8% e 71 , O%, para um 

tempo de residência de 1 minuto e, respectivamente, para taxa de a

limentação de 200g e 500g. Os dados obtidos no modelo de Cross, co~ 

respondem a uma redução de 41% na percentagem de carga circulante, 

independentemente da taxa de alimentação. 
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Tabela 5: Quantidade de material no tambor em função da 

alimentação, umidade e tempo de ciclo . 

'f~Tpo de ciclo 1 3 

Alimentação(g) 200 300 500 200 300 500 

Umidade(%) 

10.8- 11.1 469 549 969 794 681 1228 

11.2- 11.5 441 524 810 484 602 757 

11.6- 11.9 391 442 632 441 408 585 
--

Foi,também, examinada a estabilidade da carga circulante, prevista 

pelo modelo de Cross (Tabela 6) e comparado com os dados obtidos em 

laboratório (Tabela 7). Como pode ser constatado, os dados de labo

ratório mostram que o sistema torna-se menos estável com o aumento 

da alimentação, enquanto que não há efeito algum no modelo de 

Cross. O efeito da umidade sobre a estabilidade do sistema não es

tá, no modelo de Cross, bem estabelecido. 

Tabela 6: Estabilidade da carga circulante prevista pelo modelo 

de Cross. 

Alimentação (t/h) 

Umidade 80 90 11 o 150 (%) 

s v s v s v s v 

9.88 1 o. 20 2. 91 8.59 2.58 7.82 2.35 - -
10.00 9.43 4.04 9.43 4.04 10.53 4.52 9 , 8o 4.19 

1 o. 1 2 8.72 3.30 9.08 3.95 8.82 3.82 9.34 4.05 

10.20 3.71 1. 34 2.71 1. 90 5.17 3.65 4.40 3.10 

1 o. 30 5.26 9.69 4.70 8.66 4.71 8.67 4.71 8.66 
--- -- ---~ 

L_ __ - L__ - · - L___-- ---- L_ - ~ L__ ___ L__ __ 
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Tabela 7: Desvio padrão (s) da carga circulante e seu coeficiente 

de variação (v) em função da umidade, taxa de 

alimentação e tempo do ciclo. 

Tempo 
do 

ciclo 1 3 
(rn) 

Alirnen 200 300 500 200 300 500 tacão-
(g) 

Urnida-
de s v s v s v s v s v s v 

(%) 

10.8-11.1 44 . 6 16.6 55.9 22.4 111.35 24.2 89.4 15.1 37.2 9.8 71.2 9.8 
11.2-11.5 43.5 18.1 43.7 19.5 74.5 24.0 24.3 8.5 49.8 16.5 54.5 21.0 
11.6-11.9 24.7 13.3 41.1 28.9 75.1 55.9 45.7 19.0 28.7 27.9 52.1 61.0 

4. Conclusão 

Urna comparação entre os dados de laboratório e os valores previstos 

no modelo de Cross sugere que, apesar do modelo apresentar resulta

dos razoavelmente aceitáveis, ele poderá ser melhorado, se rnodific~ 

cões nas equações de crescimento da pelota forem feitas através da 

introdução do efeito das variáveis - taxa de alimentação e quantid~ 

de de material no tambor (hold-up). 
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CARGA CIRCULANTE 

400r---~----~------------------------, 

T/H ALI MENTACÂO 150 T/H 

80 T/H 

100 . ._1 -----lL___ _ _j_ _ _l __ _L_ _ __j_ __ L_j 

4 8 12 16 20 24 

NúMERO DE CICLO (0~76 MIN/CICLO), 

FIGURA 1 - MODELO. DE CROSS 
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EXPERltNCIA 

REGRESS J.:) f'ioDEL::> DE C~OSS 

1&3 Mito!, 

UMI~DE 

~ALIMENTAÇÃO 
FIGURA 2 - REACAO SOBRE % DA CARGA CIRCULANTE 
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