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Os modelos matemáticos baseados na equação do balanço populacional vêm sendo largamente utilizados na 

simulação e otimização do processo de moagem industrial de minérios. Este modelo é baseado em dois parâmetros 

que descrevem o processo de quebra: a taxa específica de quebra e a função distribuição dos fragmentos ou função 

quebra. O presente trabalho envolve a utilização de técnicas de retro-cálculo para obtenção dos parâmetros do 

modelo em diferentes condições de carga de bolas na moagem de minério pegmatítico. Os resultados indicam que a 

determinação da função quebra c função seleção por meio de retro-calculo não permite tirar conclusões a respeito da 

natureza real do processo de quebra. É necessária a utilização de técnicas experimentais diretas, baseadas em testes 

de moagem de curta e longa duração, em frações mono tamanho da alimentação para aumentar a confiança nos 

resultados de simulação e otimização. A simulação pelo modelo do balanço populacional em condições próximas as 

experimentais revelou que uma melhoria na eficiência do processo de moagem poderia ser atingida com a fração 

volumétrica da carga moedora igual a 37%. O enchimento de bolas de 50% é o que demanda maior energia por 

tonelada de minério para as condições experimentais estudadas. 
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INTRODUÇÃO 

A moagem de minérios é uma opcra.çi!:-- industrial ""<::rgcticamentc ineficiente e dispendiosa. Na atualidade, 

têm-se tentado compreender melhor este processo através de modelos cinéticos de quebra das partículas, baseados na 

teoria do balanço populacional. O sucesso deste modelo é atribuído ao fato de que cada uma dos sub-proccssos da 

moagem, isto é, a fragmentação do material e a distribuição dos fragmentos dentro do moinho podem ser 

representadas por equações descritivas de cada um dessas etapas. Dessa forma, os modelos matemáticos originados 

têm permitido tanto a simulação c a otimização dos circuitos de moagem industrial cm operação, como no 

desenvolvimento de novos projetos industriais. 

Resumidamente o modelo do balanço populacional para moagem (Rcid, 1965) é dado pela Equação 1, 

abaixo: 

dwi(t) =-&wi(t)+ ~biiSiwi(t) (1) 
dt j=l 

Na Equação 1, Wi (t) e a fração em massa de partículas contidas no intervalo de tamanho i; Si, é a taxa 

específica de quebra das partículas de tamanho i ; bii , é a distribuição dos fragmentos, conhecida como função 

quebra. Essa função representa a fração de material do tamanho superior j que após a quebra se dirigiu para o 

tamanho i. 

A taxa específica de quebra é um parâmetro que pode ser obtido através de testes cinéticos de moagem. 

Conforme apresentado na Equação 2, a velocidade de quebra é dependente da massa de material contida no intervalo 

e obedece uma cinética de quebra de primeira ordem. 

dwi(t) =-Siwi(t) 
dt (2) 

Para diversas faixas granulométricas de tamanho, a fonna funcional, discrctizada, da taxa específica de 

quebra pode ser representada pela Equação 3: 

Si= a.(xi]a .Q. 
x

1 
1 

(3) 

Na Equação 3, o parâmetro a é considerado como sendo característico do material. Na prática, seu valor 

nor!, variar entre 0,5 a 1,5. O segundo parâmetro, a é modelado como sendo depende das condições de moagem. 

Sua unidade é igual a tempo·' . No caso de fratura normal, o fator de correção Q;, tende para a unidade. Para fratura 
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anormal, Q; somente tende para a unidade quando os valores de X; < Xm ( Xm é o tamanho de partícula para o qual 

S; é máximo). Na prática, os valores de Q; podem ser calculados pela seguinte relação empírica: 

1 (4) 
Q; = A, A> O 

l+(x;/.u) 

Verifica-se, portanto, que a modelagem da taxa específica de quebra exige, no caso de fratura anormal, cálculos 

extras envolvendo a determinação de outros dois parâmetros adicionais: f-l e A. 

A Figura 1 mostra o resultado típico da variação da velocidade específica de quebra, S;, em função do 

tamanho de partículas, X; . A parte tracejada da curva representa a condições de moagem onde a fratura é normal. 

fratura 
normal / "' 

fratura 
anormal 

0,01 +--~~~~ ...... -~-~~~~ 
100 1000 10000 

Tolllllnho do partícula (pm) 

Figura 1 -Velocidade específica de quebra em função do tamanho da partícula. 

A forma funcional característica da função quebra, a distribuição acumulada passante dos fragmentos, B;i, 

pode ser representada como a associação de duas funções de potência que, num gráfico log-log, representam duas 

retas com diferentes inclinações. A forma característica para essa função é apresentada abaixo, pela Equação 5. 

(5) 

Na Equanção 5 os parâmetros <I> j, r e /3 podem ser determinados gráfica ou numericamente. Enquanto os 

valores típicos de r variaram entre 0,5 a 1,5 e os valores de f3 encontram-se na faixa de 2,5 e 5. 

A função quebra representa a distribuição média resultante dos diversos mecanismos de quebra: abrasão, 

compressão e impacto. A Figura 2 mostra a distribuição resultante dos mecanismos de fratura . 
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Figura 2- Distribuição resultante dos mecanismos de fratura modificado de Kclly and Spottiswood (1982). 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Testes cinéticas de moagem foram realizados com uma amostra de minério pcgmatítico. Os testes cinéticas 

de moagem de longa duração foram realizados em um moinho de bolas de laboratório equipado com torquímetro 

cujas dimensões eram iguais a 460mm x 378mm. As condições operacionais são apresentadas na Tabela I. 

Tabela I - Condições operacionais do testes cinéticos de moagem do minério pcgmatítico. 

Especificação Valor 

Carga de bolas (J) 37%, 44% c 50% 

Porosidade média do leito de bolas (Pb) 60% 

Razão do volume de minérios c volume de vazios 100% 

Massa de minério 25,4kg, 30,2kg c 34,3kg 

Diâmetro médio das bolas 4cm 

-· · . . 
U1arnerro mterno ao momoo 46<::-n 

Fração da velocidade critica 80% 
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Os testes cinéticos de quebra realizados em laboratório visaram a calibração do modelo do balanço 

populacional com a determinação dos parâmetros da função quebra e da função seleção por meio de técnicas de PNL 

(Gradiente Reduzido c o Método Evolucionário). O retro-cálculo, baseado em técnicas não lineares de otimização 

tratam uma distribuição granulométrica natural c usam equações empíricas para a velocidade específica de quebra e 

para a função quebra. Os valores dos parâmetros dessas equações empíricas são procurados por uma rotina de busca 

e de otimização, de forma que permitam ajustar os valores calculados com os obtidos experimentalmente. Na solução 

por técnicas de PNL foram utilizadas duas abordagens para a calibração. Na primeira abordagem foram utilizadas as 

considerações de que o parâmetro a da função seleção e os parâmetros da função quebra só dependem das 

características do minério. Na segunda abordagem as funções seleção e quebra foram consideradas dependentes das 

condições operacionais e das características do minério. 

RESULTADOS e DISCUSSÃO 

A comparação entre os valores observados experimentalmente e aqueles estimados pelo modelo é 

apresentada na Figura 3. O coeficiente de correlação (R2
) entre os valores observados e estimados pelo modelo é 

superior a 0,99. Entretanto, a alta correlação existente entre a função quebra e a função seleção não permite concluir 

que os parâmetros obtidos representem a natureza real do fenômeno de quebra. Como discutido nos trabalhos de 

Austin e Klimpel(), os valores de S e B determinados neste tipo de simulação podem conter grandes erros 

compensatórios, os quais resultam em pequenos erros de ajustes entre os valores calculados e experimentais. Os 

parâmetros obtidos permitem apenas prever o comportamento da moagem em condições próximas as experimentais 

(Figura 3). 

Com o uso das considerações de que o parâmetro a da função seleção e os parâmetros da função quebra só 

dependem das características do minério a calibração do modelo conduz a uma única função quebra para as três 

condições operacionais estudadas (Figura 4). Assim o enchimento de 37% de carga de bolas apresenta o menor 

gasto de energia por tonelada de minério seja qual for a distribuição granulométrica da alimentação ou o tempo de 

moagem (Figura 5). Quando as funções quebra e seleção são consideradas dependentes das características do 

minério e das condições operacionais a calibração do modelo conduz a três diferentes funções quebra c scleção 

(Figura 4). Neste caso a escolha da melhor carga de bolas vai depender da granulometria da alimentação e do tempo 

de moagem (Figura 5). A determinação da função quebra e função seleção por meio de retro-calculo não permite 

tirar conclusões a respeito da natureza real do processo de quebra ou mesmo que os resultados sejam 

representativos. A segunda parte do presente trabalho consiste na utilização de técnicas experimentais diretas, 

baseadas em testes de moagem de curta e longa duração, em frações mono tamanho da alimentação. Embora 

necessitem uma quantidade maior de trabalho de laboratório, são as mais seguras em termos de produzirem 

resultados mais confiáveis e próximos da realidade física do processo (Klimpel. R. R .. Austin. L. G .. 1991; Austin. 

L.G., Khmpel, R. R., Luckic, P.T., 1984; Herbst, J.A., Fuerstenau, O.W.,l973). Em comparação com o método do 

retro-cálculo as técnicas experimentais diretas demandam um maior esforço computacional para calibração. 

Entretanto, este fato é amplamente compensado pela maior confiabilidadc nas previsões geradas pelo modelo . 
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Com base nos dados experimentais podemos afirmar que o enchimento de bolas de 50% é o que demanda 

maior energia por tonelada de minério .. Para tempos de curta e média duração (<80min) c para a distribuição 

granulométrica da alimentação estudada o enchimento de bolas com 37% é o com menor gasto energético por 

tonelada de minério. 
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Figura 3 - A comparação entre os valores observados experimentalmente c aqueles estimados pelo modelo para as 

duas abordagens de calibração. 
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CONSLUSÕES 

A dctcnninação da função quebra e função seleção por meio de rctro-calculo não permite tirar conclusões a respeito 

da natureza real do processo de quebra, ou que apresentassem resultados representativos. 

É necessária a utilização de técnicas experimentais diretas, baseadas em testes de moagem de curta c longa duração, 

em frações mono tamanho da alimentação para a calibração do modelo do balanço populacional, ou seja, obtenção de 

parâmetros que possam ser usados com confiança na simulação e otimização do processo de moagem. 

A simulação pelo modelo do balanço populacional em condições próximas as experimentais revelou que uma 

melhoria na eficiência do processo de moagem poderia ser atingida com a fração volumétrica da carga moedora igual 

a 37%. O enchimento de bolas de 50% é o que demanda maior energia por tonelada de minério para as condições 

experimentais estudadas. 
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