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RESUMO
Ensaios de cominuição com partículas unitárias e múltiplas foram realizados com o objetivo de estabelecer correlações
que permitam incorporar, aos modelos matemáticos de cominuição, as características de fragmentação dos minérios da
mina Jgarapé Bahia da Companhia Vale do Rio Doce, localizada no Estado do Pará. Um duplo pêndulo e o moinho de
Bond foram utilizados nestes ensaios de laboratório. O pêndulo montado no Laboratório de Tecnologia Mineral da UFPE
apresenta dimensões similares ao desenvolvido no Julius K.ruttschnitt Mineral Research Centre- JKMRC Austrália, para
determinação da função de fragmentação para os moinhos primários de bolas.
Cinqücnta um tipos de minérios foram amostrados na Mina para os ensaios de cominuição. Em laboratório os minérios
amostrados foram classificados e geraram 222 amostras para ensaios no pêndulo e 3 para ensaios no moinho àe Bond.
No pêndulo as partículas foram submetidos a um programa sistemático de fragmentação a três níveis de energia e dois
tamanhos de partículas. A partir destes ensaios correlações entre energia específica de cominuição para cada minério foi
estabelecida. Ainda uma família de curvas de fragmentação do minério de ouro da Mina Jgarapé Bahia foi definida.
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L INTRODUÇÃO
Ensaio de fragmentação foram conduzidos em laboratório com os minérios cedidos pela Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD) - Mina lgarapé-Bahia, Pará. Nestes ensaios, foi utili zado um duplo pêndulo, dispositivo desenvolvidos por
Narayanan e Whiten ( 1995). Uma réplica desde aparato foi instalada no Laboratório de Tecnologia Mineral (LTM/
UFPE).

..

No desenvolvimento do trabalho utili zamos 51 (Cinqüenta e uma) amostras com aproximadamente Skg cada, dos quais
14 (quatorze) não foram selecionadas para os ensaios de fragmentação no pêndulo, devido suas características de
friabilidade. Os minérios foram obtidos em diferentes pontos das frentes de lavra da mina de ouro Igarapé-Bahia, que em
laboratório geraram outras 222 (duzentos e vinte e duas) amostras com 10 e 60 partículas de -12,7+6,3 5 e -6,3 5+4,76 mm
rcspecti vamente.
Através dos ensaios de cominuição, uma relação entre a energia específica e fragmentação foi estabelecida para cada
minério . Também uma família de curvas, que incorpora todos os minérios, uma vez que, estes fragmentam-se de maneira
similar, foi estabelecida. Estas correlações são fundamentais para detenninar as características de cominuição dos
minérios no modelamento matemático dos equipamentos de cominuição.

2. GEOLOGIA
A Região de Carajás situa-se próximo da borda SE do cráton Amazónico, entidade tectónica onde predominam rochas
metamórficas de alto grau e intrusivas. O embasamento da Região das província mineral de Carajás está representado pelo
Complexo Xingu c é composto principalmente de Gnaisses Graníticos, Granodioritos e Anfibólios.
O grupo lgarapé Bahia trata-se de uma seqüência vulcano sedimentar de baixo grau metamórfico e a mina Jgarapé Bahia
está situada num platô de cerca de 30km de área. A mineralização está hospedada em sedimentos arenosos/pelíticos,
rochas vulcanoclásticas e pequenas lentes de formação ferrífera. Estas mineralizações estão relacionadas com a zona de
cisalhamento de natureza dúctil-rúptil , associada a cobre e ouro, com profunda alteração hidroterrnal dentro e fora da zona
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mineralizada (4).
Devido ao intenso intemperísimo prevalecente na Amazônia formou-se um perfil bem desenvolvido, onde os corpos de
minérios sulfetados foram inteiramente alterados para zona gossaníferas, resultando assim, na mobilização supergênica
do ouro. A jazida é constituída, principalmente por quatro tipos de minérios:
a) laterita mineralizada, argila, nódulo e fragmentos;
b) brecha ferruginosa compacta e, eventualmente, fragmentada;
c) brecha ferruginosa e magnesífera compacta e, eventualmente fragmentadas;
d) material magnesífero pulverulento.
Em decorrência do enrequecimento supergênico do ouro e a Lixiviação dos minerais de cobre, que foram transportados
por soluções descendentes e precipitados na forma de minerais oxidados em uma zona pouco acima do lençol freático
(zona de transição), a mineralização ficou dividida em três zonas: oxidada, transição e sulfetada (4).

3. PÊNDULO TESTE
O desenvolvimento de modelos matemáticos é essencial para otirnização do processo de cominuição. Isto requer uma
simples, porém precisa, técnica de laboratório para determinar as características da cominuição dos minérios. Para
alcançar este objetivo, uma réplica do aparato experimental do duplo-pêndulo, desenvolvido por Narayanan e Whiten
(1995), foi montado no Laboratório de Tecnologia Mineral - LTM da UFPE, para conduzir testes de fragmentação de
pártícula unitária, no qual a energia utilizada no processo de cominuição de uma partícula mineral pode ser determinada.

3.1 - Descrição do Duplo Pêndulo

I.

O duplo pêndulo é utilizado na fragmentação das partículas unitárias e permite determinar a energia utilizada no processo
de fragmentação. É composto por dois pêndulos, o "input" pêndulo e o "rebound" pêndulo, suspensos por cordões
de algodão. A Figura I apresenta um arranjo esquemático pendulo teste. O "input" pêndulo é liberado de uma altura
conhecida para ir de encontro à partícula que é fixada ao "rebound" pêndulo para fragmentá-la. O "rebound" pêndulo,
após a fragmentação da }Jartícula, balança entre a fonte e um detetor laser.

l
Figura l - Representação esquemática do duplo pêndulo
l."lnput" Pêndulo- 2. "Rebound" Pêndulo - 3. Roldana
4. Cordões de Algodão- 5. Laser- 6 Frame- 7 Partícula do teste
Tabela I resume os níveis de energia utilizados na fragmentação das trinta e sete amostras para ensaios de fragmentação no
duplo pêndulo. Os três níveis de energia indicado nesta tabela são as energias potenciais do "Input" pêndulo. Verifica-se
nesta tabela que o pêndulo foi calibrado periodicamente seis vezes nos três níveis de energia e sofreram alterações entre os
períodos de calibragem. Estas variações de alturas relativas e consequentemente a energia disponível para fragmentação,
são devido a elasticidade dos cordões de sustentação do pêndulo sujeito a dilatação com a continuidade dos testes e as
condições de umidade e temperatura do ambiente.
O pêndulo utilizado neste trabalho segue as mesmas características do descrito em trabalhos anteriores (LIRA, 1990/98;
NARAYNAN,l986/87), observando as seguintes modificações geométricas e materiais:
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"Input" Pêndulo (A) - constituído por uma bola oriunda do moinho de bolas da usina da mina de lgarapé-Bahia, pesando
2.919,0 g e um diâmetro médio de 87,0 mm. "Rebound" Pêndulo (B)- composto de um cilíndrica de lOOmmdediâmetro
e 85,4mrn de comprimento, pesando 5.374,9 g. O "rebound' pêndulo é mantido no interior de um caixa para coletar o
material resultante da fragmentação
Tabela 1- Sumario dos três níveis de energias utilizados na fragmentação das amostras da Mina Tgarapé Bahia.

Energja

Energia
dispopível
(Joules)

drto~re~f'

3.2 - Descrição do Produto da Distribuição Granulométrica
Tem sido observado que o produto da distribuição granulométrica resultante da fragmentação de partículas unitária
mineral, pode ser descrito por um único parâmetro. Este parâmetro " t" é definido como o percentual acumulado passante
em YI 1O, onde Y é o tamanho máximo da partícula no teste. O parâmetro "t" é também relacionado com outros parâmetros,
~ que é a percentagem acumulado passante em Y/n, onde n = 2, 4, 25, 50, e 75 respectivamente. O parâmetro "tn" foi
obtido através de interpolação na curva de Rosin-Rammler da análise granulométrica. O parametro tlO é identificado
como simplesmente parametro "t" c é correlacionado com os demais parametros "tn" e denomina-se família de curvas.
Estas famílias foram determinadas para todos minérios da Mina Tgarapé e combinados em uma única família de curva A
figura Il apresenta esta familia de curva e é caracteristica do deposito mineral da mina Tgarapé Bahia.

100
90

"1
..g

m

-...J'

10

• Yfl.

~

•Y~

~

SI)

li
c:
-<:

~
.......

Yf10
Yfl.5
~ Y.ISO

«<
.3(1
~

• Yn5

lO

o
Pa~a · L·

(%)

Figura U - famí lia de curvas de fragmentação para o minério da Mina lgarapé Bahia

3.3. Relação entre Energia Especifica de Cominuição e Parâmetro "t"
A partir dos testes no duplo - pêndulo, a energia específica de cominuição "Ecs" e o parâmetro "t" são estabelecidas. As
distribuições relativas são independentes do tamanho inicial da partícula, e são consideradas como uma única família
de curvas com um parâmetro especificado. Para normalizar o efeito do tamanho da partícula, a energia de cominuição
é dividida pela massa da partícula e utilizada para relacionar com o parametro "t". A equação abaixo proposta por Lira
(1990), para correlacionar energia especifica de cominuição "Ecs" e parametro "t", foi utilizada neste trabalho
t=

a ( 1 - Exp ( - b * Ecs )

(1)
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onde, "a" e "b" são parâmetros.
A energia específica de cominuição é definida como a diferença entre a energia do "input" pêndulo antes do impacto e a
energia do "rebound" pêndulo após o choque. Portanto, essa energia inclui outras formas de energia para a redução do
tamanho, tais como, energias acústicas, cinéticas e caloríferas produzidas durante o processo de cominuição. Esta energia
de cominuição específica Ecs (KWh/t) pode ser determinada usando a equação.
Ecs =

x ( I - e2) Eis
Mi
Mr+Mi

(2)

onde: Ecs : energia específica de cominuição
Mi : massa do "input" pêndulo
Mr : massa do "rebound" pêndulo
e : coeficiente de restituição
Eis: energia específica disponível (KWh/t)
Durante os testes observou-se que a colisão tende a seguir o "rebound" pêndulo, indicando que ocorre uma colisão
inelástica, onde a velocidade final do "input" pêndulo é igual à velocidade inicial do "rebound" pêndulo, sendo assim, o
coeficiente de restituição se aproxima de zero. Desta forma a energia de cominuição é função das massas dos pêndulos.
As correlações entre energia especifica de cominuição e parâmetro "t" para os minérios analisados foram estabelecidas
e figuras 3 mostra esta correlação para um dos minérios. Observa-se uma ajuste deste dados com equação 6, que
apresentam um coeficiente de correlação (r) deZ. Resultados semelhante foram obtidos para todos os demais 37 (trinta
sete) minérios.

3.4 Cominuição das Partículas Múltiplas
Para determinação do Work Index dos minérios da Mina Igarapé Bahia selecionamos três tipos de amostras representadas
por A, B e C, com características de fragmentação distintas identificadas a partir dos ensaios de cominuição no duplo
pendulo. Os resultados destes ensaios de cominuição, são sumarizados na tabela II, que apresenta a moabilidade e o
"Work Index" dos três minérios selecionados.
Tabela II - Sumario dos ensaios de cominuição no Moinho de Bond.

MINÉRIOS
A
B

c

MOABILIDADE (g/
rotação)
2,11
1,86
1,84

Work Index
KWh/t
6,07
6,73
6,79

% Acum Pass. em 325# para o ciclo final de
cominuição no Moinho deBond
44,22
50,22
58,17

A energia especifica de cominuição na tabela acima apresentam valores relativamente baixos e próximos. Estes dados
mostram que apesar da grande variedade de minérios identificados na Mina, estes apresentam características de
fragmentação semelhantes. Esta similaridade são provalvelmente resultado das alterações hidrotermal do minério e a
seqüência vulcano sedimentar de baixo grau metamórfico da jazida.
Os "Work Index" observados estão em concordância com os ensaios de fragmentação no duplo pêndulo, que apresenta
uma energia especifica de cominuição da ordem de I Kwh/t, para todos os ensaios de fragmentação. Os valores de energia
especifica de cominuição determinado pelo método de Bond e o do Pêndulo são distintos. Isto é devido a eficiência de
fragmentação no pêndulo, uma vez que, no pêndulo a energia especifica disponível incide diretamente sobre as partículas
tomando-o eficiente no processo de cominuição.

4. CONCLUSÕES
1) Os parâmetros de fragmentação a três níveis de energia foram determinados para 37 trinta e sete minérios da Mina
Igarapé Bahia. O que ressalta que a jazida apresenta minérios com características de fragmentação diversificada.
2) Uma família de curvas foi estabelecida para os minérios da Mina e as correlações entre energia especifica e fragmentação
foi definida para cada minério da Mina Igarapé Bahia. Estas correlações permitem determinar a "apperance function" e
como conseqüência o modelamento matemático com informações das características de fragmentação do minério a um
determinado nível de energia.
3) Os resultados de fragmentação no pêndulo mostra que devemos ajustar as condições operacionais do moinho de acordo
com o tipo de minério.
4) O pêndulo teste apresenta uma técnica, para determinação da energia especifica de cominuição, mais eficiente, uma vez
198

XIX ENTMME- Recife, Pernambuco - 2002.

que, a energia especifica disponível, atua diretamente nas partículas minimizando as perdas.
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