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RESUMO 

A simulação computacional de processos de beneficiamento mineral encontra-se plenamente consolidada como recurso 
confiável para as etapas de projeto e melhoria de desempenho de circuitos industriais. Programas computacionais de 
simulação tiveram sua importância amplificada a partir da década de I 960, como resultado dos avanços no campo da 
infonnática. A representação matemática da operação de sistemas reais tem auxiliado profissionais da área de Tratamento 
de Minérios no projeto de novas instalações e na otimização do desempenho de circuitos industriais já implantados, 
pennitindo significativa redução - quando não completa supressão - dos tradicionais e caros testes cm escala piloto ou 
industrial. 

Este trabalho pretende descrever a aplicação de conceitos de modelagem matemática da chamada escola australiana aos 
equipamentos do circuito industrial de moagem c classificação de minério fosfático da Ultrafertil S.A., locali?.ado cm 
Catalão, GO. O objetivo final é integrar modelos individuais representativos das condições de operação dos equipamentos 
de processo envolvidos c assim obter uma plataforma robusta para simulações, que visem à melhoria dos índices de 
desempenho do circuito de moagem Para tanto , a partir de uma campanha que englobou duas amostragens completas 
do circuito de moagem. foram executados procedimentos de balanços de massas e ajustes dos modelos individuais 
sclecionados. 

Até a presente fase. todavia, foram calibrados apenas os modelos de moinho de bolas c de ciclone. Esta tarefa. reali zada 
exclusivamente com dados de uma das amostragens cfetuadas, pennitiu a posterior integração dos modelos, isto é. a 
obtenção de um sub-circuito (moagem secundária) da platafonna almejada. O trabalho, na sua versão finaL agregará 
modelo matemático de moinho de barras para modelagem da moagem primária existente e considerará a totalidade dos 
dados experimentais levantados cm campo. 

Nesta Parte I, são apresentados os modelos matemáticos já calibrados, a amostragem efctuada, o processamento das 
amostras obtidas c as considerações iniciais sobre o fechamento do balanço de massas. 

PALAVRAS-CHAVE: cominuição, moagem. modelagem. 

L INTRODUÇÃO 

No campo da representação matemática da operação de sistemas reais. recursos de simulação de processos tiveram sua 
importáncia amplificada a partir da década de 1960, com pesquisadores concentrando esforços na construção de modelos 
matem<íticos que descrevessem, sobretudo, as operações unitárias de cominuição c classificação. Nas últimas duas 
décadas, procurou-se estender à !lotação e à liberação de minerais os sucessos alcançados nas modelagens reali zadas 
previamente, o que possibilitaria. mediante utilização de sistemas integrados de simulação, o estudo nípido c eficiente de 
alternativas vislumbradas para a solução de problemas mais complexos, que envolvessem diversos sctores de uma usina 
de beneficiamento. 
O presente trabalho pretende registrar. detalhadamente, todo o processo de aplicação de conceitos de modelagem 
matemática aos equipamentos do circuito industrial de moagem e classificação de minério fosfático da Ultrafertil S.A. 
O objctivo fmal é a obtenção de uma plataforma de modelos ajustados que se preste à simulação computacional das 
operações estudadas. A modelagem matemática empregada na busca do objctivo mencionado foi a da chamada escola 
australiana , disponível no programa de simulação de processos minerais JKSimMct versão 4.0. Trata-se de uma teoria já 
sedimentada, de reconhecido valor na consideração de questões relacionadas ao Tratamento de Minérios. 
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2. MODELOS MATEMÁTICOS EMPREGADOS 

Tendo em vista que, até o momento, somente a modelagem do sub-circuito correspondente à moagem secundária 
foi concluída, apenas os modelos de moinho de bolas e de ciclones utilizados são apresentados a seguir. O trabalho, 
na sua versão final, agregará um modelo matemático de moinho de barras para modelagem da moagem primária. A 
posterior associação dos três modelos individuais e o ajuste integrado dos mesmos fornecerão a platafonna de simulação 
almejada. 

2.1. Moinho de Bolas 

O modelo de moinho de bolas empregado foi o do Misturador Perfeito (Perfcct Mixing Model - PMM). desenvolvido 
por Whiten (.1974). A formulação matemática do modelo dá-se a partir da aplicação do princípio de conservação da 
massa a uma dada faixa granulométrica (FG) presente no processo de cominuição: 

Contribuição da alimentação do moinho à FG + Contribuição resultante da quebra de fragmentos da carga do moinho 
pertencentes às FGs mais grossas = Fração do produto do moinho pertencente à FG +Contribuição às FGs mais finas da 
carga do moinho resultante da quebra de fmgmentos pertencentes à FG 

Admitindo mistura ideal do conteúdo do moinho, o modelo de Whiten elimina as dificuldades geradas cm função 
de se tentar modelar a mistura da carga, e permite relacionar, numa dada faixa i, o produto da moagem à carga do 
equipamento. Isso é feito através de uma função taxa de descarga di (h·1 

), razão entre a vazão de sólidos do produto pi 
(t/h) e a massa da carga si (t): 

d.= p/ S. 
I I I 

(.1) 

Partindo do balanço de massa destacado, Whiten denominou por r (h· 1
) a freqüência de fragmentação c por a uma função 

I IJ 

distribuição de quebra para descrever a fração das partículas que passa ao i-ésimo intervalo granulométrico após os 
eventos de quebra, e propôs: 

(2) 

A equação (2) aplica-se a processos em regime estacionário (steady state), nos quais não hú va riação da carga do moinho 
no tempo (ds/dt=O). Ainda em relação à carga, deve-se ressaltar que a dificuldade de se quantificar cxpcrimentahncnte 
sua distribuição granulométrica é contomada pela combinação das equações (I) e (2): 

L [(a r
1 

P)/ d) = pi+ (ri . P)/ d) 
j= J IJ 

(3) 

A razão f/d
1 

pode ser retro-calculadada. para cada uma das classes de tamanho de partícula definidas, por meio de 
amostragens de alimentação e produto, bem como através da consideração de uma função taxa de fragmentação 
conveniente. Tais questões são retomadas na Parte 2 deste trabalho, mais especificamente no item sobre <~juste do modelo 
de moinho de bolas . 

2.2. Ciclone 

O modelo de ciclone disponivel no programa de simulação utilizado é o desenvolvido por Nageswararao ( 1978). Trata-se 
de um modelo empírico, baseado em gmpos adimensionais e traduzido por quatro equações, conforme sumariza Asomah 
(1996): 

uma associada ao d
50

c (diâmetro mediano de partição corrigido, Jmn) 

d = K .D .(D /D )0,52(D /D )-ü,47A_ü.93 [P/ (p .g.D )lo.22(D/D )-o,s (L /O )o,201), 15 ( 4) 
50c DI c o c u c p c 1 c c c 

onde, 

K
01 

= K
00

. D c-
0

•
65 e ~o depende de caracteristieas dos sólidos. 
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uma associada a Rr (recuperação de áf,'l.Ja no underflow , %) 

R = K .(D fD )-I,I 9_ (D /D) 2,40 .À.o,27_[P/ (p .g.D )]·O,s3_(D/D )-o.s(L /D )o,n_ 6 -0.24 
f w l o c u c p c 1 c c c 

uma para descrever a relação vazão-pressão no equipamento 

Q. = K . 0 2 (P/p )o.s co /o )o.6s(o/o )o,4s_(L /o )o.2_6 -o,1 
I !)I c p o c I c c c 

onde, 

KQ
1 
= KQ

0
. D c-o,I c KQ

0 
depende de características dos sólidos. 

uma associada a Rv (recuperação volumétrica de polpa no underfiow). 

Rv = K v l (D/DJ'·94(D/D)U:l .[P/ (p ;' g D)]'o,3I (D/Dc )'o·s (L/Dc )o,22 _0 -0,24 

Nas equações (4) , (5), (6) c (7), temos: 

Di = diâmetro equivalente do orifício de entrada (m) 

Do= diâmetro do vortex finder (m) 

Du = diâmetro do apex (m) 

D c= diâmetro do ciclone (m) 

Lc= comprimento da scção cilíndrica (m) 
O = fmgulo da seção cônica (0

) 

P = pressão na alimentação (kPa) 

r = densidade da polpa na alimentação (t/m3
) 

gP = aceleração da gravidade (m/s2) 

Q
1 

= vazão volumétrica de polpa na alimentação (m3/h) 

Rr = recuperação de úgua para o underf!ow ('%) 

Rv = recuperação de polpa para o under.flow (%) 
K = constante da equação, estimada a partir dos dados experimentais 

/, = tcnno de corrcção para sedimentação retardada = lO 1•82cv; [8 ,05(1-Cvf] 

C v= concentração volumétrica de sólidos na alimentação 

(5) 

(6) 

(7) 

A modelagem matcmMica da curva de partição realizada pelo simulador é discutida na Parte 2 deste trabalho, mais 
especificamente no item sobre ajuste do modelo de ciclone. 

3. AMOSTRAGEM DO CIRCUITO 

Duas amostragens foram executadas em um pcriodo de três semanas, compreendido entre os meses de novembro c 
dezembro de 2001. A primeira- denominada Amostragem 1 -ocorreu no dia 30.11.2001, das 9:00 às 11:00 h: a segunda 
-Amostragem 2- ocorreu no dia 04.12.2001 , das 13:00 às 15:00 h. A modelagem da moagem secundária ora apresentada 
está baseada exclusivamente nos dados da Amostragem I , motivo pelo qual não são apresentados, nesta oportunidade . os 
resultados da Amostragem 2. Cumpre salientar, todavia, que ambas foram executadas segundo o mesmo conjunto de bons 
procedimentos experimentais e que apresentaram boa coerência relativa. 

O tempo de duração da Amostragem 1 foi dctcnninado previamente, por meio de análise do comportamento padrão 
da operação nas estações de monitoramento on fine da sala de controle de processo. O pcriodo de 2 h foi dividido 
cm intervalos de 20 min, o que pennitiu a tomada sistematizada de sete incrementos. Amostras distintas - uma para 
determinação de distribuições granulométricas e outra para determinação de porcentagens de sólidos - foram obtidas cm 
cada um dos nove pontos de tomada de incrementos estabelecidos. 

O alvo de estudo. dentre as diversas operações unitárias realizadas na usina para a obtenção do concentrado fosfático finaL 
foi a moagem. O circuito de moagem illl U ltrafcrtil engloba moagem primária em moinho de barras, separação magnética 
c moagem sccundúria cm moinho de bolas. À moagem secundária- configurada cm circuito fechado reverso - associa-se 
bateria composta por oito ciclones, sete dos quais em operação efeüva. A Figura I apresenta um fluxograma simplificado 
do circuito amostrado, com algarismos romanos indicando os nove pontos de obtenção de amostras. O Apêndice apresenta 
caracteristicas geométricas c operacionais do moinho de bolas e dos ciclones amostrados. 
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4. PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

O processamento das dezoito amostras obtidas na Amostragem I (duas amostras incrementais cm cada um dos nove 
pontos de colcta) envolveu secagem em estufa para apuração das porcentagens de sólidos c pcnciramento a úmido para 
determinação das distribuições granulo métricas associadas aos fluxos. 

A Tabela I reúne os valores de porcentagem de sólidos- em massa - das amostras dos fluxos V. VI, VII. Vl!I c IX. Para 
efeito de comparação, a Tabela I contém também valores de porcentagens de sólidos determinados independentemente 
pela equipe técnica da Ultrafcrtil. Este monitoramcnto é realizado diariamente por meio de balança Marcy. nos Pontos II 
c VIII (produtos de moagem) c nos Pontos VI, VII e IX (classificação). 

Durante o pcneiramento, a ilgua de saída foi recolhida para determinação do passante cm O,OJ7 mm . O peneirador 
mccilnico utilizado foi configurado com as seguintes malhas: 

0.297: 0.210: 0. 149: 0.074 e 0,037 mm. 

~ l:o:~lTII::S.:{.=!rfl 

u· 
\j 

LJ 
\'li ~ 0000 

r..·· 
L------------------t---- ~~~~· •kt4~tos 

Figura 1- Fluxograma simplificado do circuito de moagem da Ultrafe rtii-Cataliio. 

Tabela I- Concentrações de sólidos em massa (Amostragem 1) . 

% de sólidos em massa 

Fluxo Amostrado Amostragem 1 Monito.-amcnto 

(30.11.2001) 9:00 h 11:00 h 

v 47 
VI 52 55 51 
VII 74 79 78 
VIII 72 76 77 
IX 26 25 26 

:no 

• 

I 

-•' .... 
I ' . .., 
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O material retido cm 0.297 mm passou. na seqüência. por outro peneiramcnto a úmido- agora em peneiras circulares de 
200 mm. As malhas utilizadas no segundo pcneiramcnto foram: 

19.1: 12 .7: 9.52: 6,35: 4,0; 2.:\8; 1.19 c 0,840 mm 

O passante cm 0,840 mm constituiu, para fins de cálculo de distribuição, o retido final na malha 0,297 mm. 
A Tabela II reúne dados de distribuição granulométrica de dois dos cinco t1uxos considerados na modelagem da moagem 
secundária: V (alimentação nova proveniente da separação magnética) c VIII (descarga do moinho de bolas). As 
distribuições granulométricas dos outros três f111:xos- V1 (alimentação da classificação), VII (underflow) e IX (overflow) 
- estão expostas no grMico da Figura 2. 

Fluxo 

Malha 
(mm) 

6.35 
4,00 
2.38 

1.19 
0,84 

0.297 
0,210 
0,149 
0.074 
o.o:n 

- 0.037 

Tabela II- Distribuições granulométricas nos fluxos V c Vlii. respectivamente 
alimentação nova c descarga da moagem secundária (Amostragem 1). 

Ret. Simples 

90 

.fB 30 
Jl! 
::l 70 ;:: 

1)0 

50 

(%) 
0. 15 
0.84 
2.70 
12.19 
6,60 
22,64 
9,46 
3,95 
II ,79 
12,95 
16.73 

v 
Pass. Acumulado Ret. Simples 

(%) (%) 
99.85 0,09 
99,01 0,20 
96.31 0,83 
84.12 4,94 
77.52 5.70 
54,88 35,57 
45,42 20,58 
41,47 8,06 
29,68 16,70 
16.73 2,76 
o 4,56 

Distribuil,.:ões Granulorretricas 

40 ~;;;;;;::~=~~~~ 
30 

20 

10 

o 
0,01 0,1 10 

diãm:tro (mm) 

VIII 

Pass. Acumulado 
(%) 
99,91 
99,71 
98,88 
93.94 
88.24 
52,67 
32.09 
24,03 
7.:n 
4.56 

o 

--+--- Alimert:3ç:do) 

-~r1ow 

Ur.:la-1w; 

Figura 2 - Distribuições gmnulométricas nos tlmos VL VII c IX, respectivamente alimentação. under[lm1· c overflow 
da classificação (Amostragem I). 

5. BALANÇO DE MASSAS 

O módulo de balanço de massas do simulador empregado pennite a realização de balanços a partir de dados de 
distribuição granulométrica e/ou teores associados a fluxos de circuitos constituídos por equipamentos de classificação 
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c penciramcnto. Desvios podem ser atribuídos para qualquer teor ou vazão determinados experimentalmente. Para se 
executar o balanço de massas, um fluxo deve ser tomado como referência , ou seja, com erro ze ro . Em circuitos de 
moagem, geralmente escolhe-se a alimentação como fluxo de referência. 

A boa ponderação dos desvios dos valores experimentais está associada à experiência do usuário no fechamento do 
balanço. A questão é releva nte porque o programa busca a minimização da soma dos quadrados dos resíduos (SSQ) entre 
os valores medidos e os valores consistentes calculados: 

N L L 

SSQ = L L [(X. . - x )/a)]'+ L f(Ai - a )/a 12 

j = l j= \ . lj l j lj j= \ I I 
(8) 

Essa minimização é realizada cm relação a \ c a, , respeitando-se as restrições impostas (cm cada nó, I:vazõcs=O). Na 
equação (8) , N é o número de medidas efctuadas . L o número de lluxos, X é uma variável experimental c x seu valor 
ajustado, A é a vazão medida c a é a vazão ajustada. cr .. c cr. são os pesos. ou desvios-padrão. para medidas c vazões. 

• · lj I 

respectivamente. 

Na atribuição de desvios para a realização do balanço de massas da operação de classificação. levou-se cm conta o fato 
de que as amostras de underflow e de overflow são usualmente mais confiáveis do que a amostra da alimentação da 
ciclonagem. Isso porque, geralmente, encontra-se uma dificuldade maior para obtenção dos incrementos constituintes da 
amostra da alimentação a partir de derivações instaladas no distribuidor radial de polpa. Desse modo, foram assumidos 
desvios maiores para variáveis experimentais relativas à alimentação c desvios menores para dados relativos aos tluxos 
de saída, confonnc mostra a Tabela III. 

Tabela III- Desvios atribuídos no balanço de massas da classificação (Amostragem I) . 

Va1·iável 
Desvio 

Alimentação Overflow Underflow 
Vazão de sólidos (tlh) 5% LO* 1,0 
Concentração de sólidos 5o;., LO LO 

cm massa(%) 
l% na pnmena rodada c tden 

Distribuição granulométrica tificação de dados inconsisten 
l '% 1% 

(%retida simples) tentes para atribuições diferen 

ci~das 
"' valor ahsoluto 

A adoção de tais critérios evidencia, sobretudo, que ao longo da execução do trabalho procurou-se avaliar a qualidade 
dos dados experimentais obtidos na amostragem, ass im como assegurar a boa aplicação da ferramenta computacional 
utilizada através de uma preliminar c abrangente compreensão da teoria de modelagem que está por trás da mesma. 
Os resultados obtidos no balanço de massa estão apresentados na Pm1c 2 deste trabalho. 
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7.APÊNDICE 

Moinho de bolas 
Dimensões: 4.88 m x 6.05 m 
Alimentação nova: 5ó0 t/h 
Carga circulante: 250 - :\50% 
Porcentagem de sólidos: 75'% 
Grau de enchimento : 39% 
Rotação: 73% da velocidade crítica 
Diâmetro das bolas novas : 50 mm 
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Ciclones 
<p entrada: 0,24ú m 
<p porção cilíndrica: 0.660 m 
Comprimento da porção cilíndrica: 0,570 m 
<p vortex: 0,305 m 
<p apex: O, 142 m 
Ângulo do cone: !5° 
Alimentação: 2700 t/h 
Porcentagem de sólidos: 52% 
Pressão 97.4 kPa 

8. REFERÊNCIAS 

Asomah, I. K; Napier-Mmm, T. J. The perlonnance of inclined hydrocyclones in mineral processing. ln: 
CONFERENCE ON HYDROCYCLONES, Cambridge. 1996. Hydrocyclones '96: papers. [S.l.j: Mechanical 
Engineering Publications. I 996. p. 273-288. 
Nageswararao. K. Fmihcr developments in the modelling :md scale up of industdal hydrocyes. PhD Thesis. Julius 
Kmttschnitt Mineral Research Centre I University ofQueensland, 1978. 
Napier-Munn. T J. et ai. Mineral comminution circuits: thcir operation and optimisation. Indoorroopilly: Julius 
Kmttschnitt Mineral Research Centre I University of ICEQueens land, 1 996a. (JKMRC Monograph Series in Mining and 
Mineral Processing) 
Whiten, W. J. A matrix theo•-y of comminution machines. ln : Chemical Enginccring Science, 29, p. 31-34. 1974. 

373 


