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RESUMO 

Técnicas de amostragem de circuitos de moagem c classilicac;~o são abordadas atrav<'s dos trabalhos desenvolvidos nas 
usinas <.te hcncticiamcnto mineral <.la Pancontinental. locali zada cm Kalgoorlic. Austrália c da Mina lgarapé-Bahia da 
Companhi a Vale do Rio Doce CVRD. localizada no Estado do Pará. Estes trabalhos foram utili zados para modelm e 
simular as unid a<.lcs em apreço. Os mecanismos c c4uac;ões referen tes ao modelo matcmütico para os hidrociclones. 
desenvolvidos no Julius Kruttschnill Mineral Rcsean;h Centre- JKMRC da Universidade <.te Quccnsland - Austrülia. sJo 
abordados. Este modelo tem demonstrado sua eticiência em mo<.lclar c simular ci rcuitos <.te cllminuição/classilicação com 
a prccisiío 1-c4uerida pela industria mineral. 

PALAVRAS CH AV F.: Amostragem. Hidrociclone , Ml>delamento, C lassificação. 

L INTRODUÇÃO 

O interesse indust ria l cm amostrar c modela r um 11uxo de polpa cm uma usina de processamento mineral ve m crescendo 
nas ultima décadas. Um dos motivos deste crescimento é a conscientização empresarial <.la potencialidade da utili zação das 
informaçiks. provenientes da amostragem c modclamcnto. no mnncnto da capacidade c eficiência operac ional dos 
e4u ipamcntos. 

A amostragem dos circu itos de !luxo de polpa fornece suhsídios no desenvolvimento ue mo<.lclos matemüticos para uma 
unidade de processo. tais como. os circuitos de cominuit;ãn/classilica\·ào. A introJu,·ão lk cspcctnlmctro ··on linc·· de 
raios-X . medidor magnético de !luxo e o P.S.M. "Part iclc Sizc Monitor" como instrumentos fundamentais <.te controle de 
processo nos <.:ircuitos de beneficiamento mineraL vem automati zando necessariamente a amostragem dos circuitos 

industriais. O controle llc processo. 4uc sofreu um granJc impulso com aplica,·(H:s da infnrm~ítica e o moJclamcnto como 

uma ferramenta. utili zam-se da amostragem como hase ü sua aplicabilidade. Neste trabalho apresentamos detalhes de 
amostragem e mode lamento uc dois ci rcuit os de cominuição de minério de ouro. Um da Mina lgarapé-Bahia da 
Companhia Vale do Rio Doce CY RD c um segundo da Pancontincntal "(lold Mine" loca lizada na Austrülia. Para o 
cirçuito da CVRD apresentamos um sistema de amostragem mccfmica desenvolvido para cnlcta t.le dados na descarga 

dos moinhos. Ainda sa li entamos técnicas <.lcsenvolvidas no Julius Kruttschnitt Mineral Rcscarch Centre J KMRC c 
experiência do autor por ocasião da amostragem dos circuitos de cominui ~ãn/classifi ca~ào 

2. TÉCNICAS E METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM 

Amostrage m é uma cx traçflo de uma porção do llu xo mineral seguido ua preparação das amostras cm laboratório. através 
de processos químicos e/ou físi ~..: os. É por nature/a um proc~ssn aleatório. como con seqüência o erro ou desvio 

sislemáticos na coleta das amostras é lamhém ah:alúrio. 

A amostragem dos c irc uitos de lluxu de polpa li>rnccc subsídios no desenvolvimento de moddos matcm:.ti cos para uma 
unidade de processo. tais como. os ci rcuit us de cominuição c classi licação. Em todas as aplicaçiics. condiçi\es 
operacionais são moJificaJas para Jctcrminar modelos csta lísticos ou parflmclros. hasc..:ados L' lll fun<.lamcntos teóricos tio 
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processo. A literatura apresenta uma vasta hihlio!,!raria de modelos ( Napiér·Munn et ai. 200 I : Lira. Jl)l)(): Lira c 
Ka vctsky. Jl) l) I c 1'!92: Lynch. 1977: Lynch c R:~o. 1975: Kavctsky 1'!77: Nageswararao. I'J7X:). de se nvolvidos a partir 
da comhina\·ão da ;.unostra g.~m c fundamentos físicos Jo processo. 

Existem várias maneiras de mclhor:~r a qualidade na ohtenção de dados a partir da amostragem. Provavelmente um dos 
pnntos mais críticos é manter a estahilidade do circuito durante o período da amostragem c a representati vidade Jos dados 

ohtidos. Princ ipahnentc quando o minério na ja~. ida apresenta diversas características de fragmentação como nos dois 

casos cm es tudo. As seguintes nricntaçõcs devem ser seguidas antes c durante o processo da amost ragem. Em uma 

primeira fase devemos vcriricar as rrcntcs de lavras do minério c definir pontos da mina de onde os minérios deve m ser 
lavrados c es tocados no pát io de alimentação da instalação de hritagem. Desta rorma garantimos uma unit(mnidadc na 
alimentação do c ircuito. 

Em uma segunda rase devemos nos ramiliarizar com o circuito de bencticiamento c anali sar os pontos de amostragem. A 
usina deve rá estar operando estável a mais de 60 minutos antes de iniciar a amostragem, como também esta estabilidade 
tk w rá permanecer durante o período de obtenção dos dados. A cstahilidade do circuito deverá ser obse rvada par:~ todas 
as \'ari ávc is operacionais da alimcnta\·ão da planta . Todas as variii vcis mcnsurtívcis a exemplo das taxas e níve is de flu xos 

I? as variáveis operacionais como adi1.;t1o de ügua. tipo do min~rio, distrihuição granulométrica da alimcntaç:1o devem 

permanecer invariáveis durante a amostragenl. 

Atra vés dos resu ltados de cominuiç;io cm Jaboratúrio. utilizando um duplo pcndulo (Narayanan . I'JX6: Lcung. !9XX: Lira 
I ')l)O: Lira 2002). uma relação entre a energia cspccírica c o produto resultado da fragment ação I(Ji estuhc lccido para cada 
minério (Lira 1994: Lira c Lcung, Jl)X6 : Nara ya nan. ct ai. I'JX7.) . Também famílias uc curvas destes minérios roram 
de te rminadas conforme se mostra as 1-'iguras I A c I B para os minérios da CV KD c da Pancontincntal respectivamente 
1 Lira . Jl)'J9: Lira c Lcung, 19X7). Ohscrva-sc nestas curvas que os miné rios frag mentam-se de mane ira semelhante. Estas 
correlações são fundamen tai s para de terminar as características de cominuição dos minérios no mode lamcnto matemático 
dos equipamentos de moagem (Lira c Kavctsky. I 'Jl) I c 1992: Lira, 1990; Leung. 1988: Narayanan, 1985; Napier-Munn ct 
a i. 2001) 

3. AMOSTRAGEM NAS USINAS DE PROCESSAMENTO MINERAL 

Como parte do projeto "Thc Simulation and Automatic Controlo of Mineral Treatmcnt Process", conduzido pelo Julius 
Kruttschnitt Mineral Research Centre JKMRC c linanciado pela Australian Mineral Industries Resea rch Associat ion
AMIRA. a amostragem do circuito uc cominuição da usina de processamento mineral da Pancontincntal "Gold Mine" -
Paddington. Kalgoorlie , Austrália. roram conduzidas entre outros circuitos (Lira c Leung, 1987). A usina de 
processamento mineral da Companhia Vale do Rio Doce · Mina lgarapé- Bahia também ro i amostrada tendo como suporte 
um convênio de cooperação técnica entre o Departamento de Engenharia de Minas da Uni versidade Federal de 
Pcrnamhuco DEMINAS/UFPE c a CVRD (Lira. 1999 ). Ambas as usinas roram amostradas pelo autor com os segu intes 
ohjetivos: 

1. Estahclt;c~r um hal ;:nH;o de massa dos circuitos dL' cominuiçãn/classific.l\'ào: 

ii. Definir llHH.klos que permitisse simu lar os circuitos cominui ~·üo/classificação: 

iii Determinar os parâmetros requeridos pelos mouclos. para estabelecer condições operac ionai que permitam o aumento 
da capacidade das usi nas: 

iv Coletar dados para programas de pesqui sa dos circuitos indúst ri as de processamento mineral das Institui ções 

envolvidas. 
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Figura I A e I B - Famílias de curvas de fragmelllac;ão dos minérios da Pancom inental e da Mina lgarapé-Bahia da 
CVRD. ( Y - Tamanho das partículas). 

A B 

Figura 2A c 2B - E4uipamentnmecünien util izado na amostragem do flu xo de polpa do moinho primário da 
Mina lgarapé-Bahia. 

O diagrama do c ircuito de moagem da Pam:ontinenta l é apresen tado na Figura 03 onde destaca os pontos de 
amostrage m. Na usina da pam:onLinenLal os testes ti1ram realizados nas Glpacidades de 135 c 12X t/h c na Mina lgarapé
Bahia a alimentação nova do t:ircuito era de l :ló t/h. Em cada amostragem as variüvcis do c ircu ito. tais como adição de 
água. llu xo de massa e alimcn taçJo dos hidroc iclones. foram mnnitorizaJas por um períndo Jc 30 minutos para 
assegurar a estabi lidade do circu ito . Após o qual as amostras foram coktadas. utili z:.mdo-se ClJUipamentos autom:.í ticos c 
manuais cm interva los de 15 minutos por um período de lJO minut<>s. I\ estahilidade dt> t:ircu it <> pt>dc ser ohservada 
através da uniformitlade da potência dos moinhos antes c durante a amostragem conforme s~ ilustra na Figura 4. 

Verifica-se neste d iagrama a estahil idade dos mo inhos com uma potência cm torno dos X20Kwalls para o moinho de 
holas. 
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Circuito de 
Concentração 

Figura 3- Rern:scntaçüo csquem:.ítica do cin:uito de Cllminui ção/c lassiricação da Pancont incntal 

Baseado nas dimensões geométricas e uma extensiva quantidaUc de dados operacionais dos hidrocicloncs industriais. 
Lynch-Rao ( 1975 ) desenvolveram as ClJUa,;ücs destes equipamentos para estabelecer sua característica de dese mpenho. 
As mudanças nas variúvcis denominadas:vazão de poupa ({'): diümctro de corte (d 111 ): recuperação de água no 
··undcrtlnw·· (Rf) c rccupcrw;ão vnlumétrica da polpa no ··undertlow"' (R v): são contmladas pelas seguintes variáve is que 
podem ser ajustadas: di<imctm do ""Vorte x Findcr'" (Dvl d iümctro do ""Spigot"" (Ds) : pressão de alime ntação (P) e 
concentração de só lido na polpa alimentada. 

A infl uência do diúmetro injetor. üngu lo do cone c comprimento do hidrociclnnc são quantifi cados nas ClJ Uações 
apresentadas nas sc,·ücs seguintes. Entretanto. as características tio minério no comportamento dos hidrocidones não são 

incorporadas. Em conscqüCncia. um extensivo númcrn Jc Jados cm pelo menos um dos classificadores a ser analisado. é 
re4uerido para determinar os parümetros que dependem do material. 

O modelo de Nagcswararao ( I IJ7X) foi utilizado para simular os circuitos de classi ficação das usinas de beneficiamento 
da Pancontinental c da Mina lgarapé- Bahia. Conforme descrito nas seçf>es anteriores, o modelo possui um numero de 
ClJUa~· (ies lJUC descreve mudanças na curva d..: etic i~ncia do equipamento ..: na atim..:ntaç~o . As Cljuações são utili zadas 
para calcularem os parúmctrns do modelo correspondentes a uma parti cular aplic:aç~o. permitindo descre ver desta forma 
o desempenho do classificador. As cq uaçôcs ahaixo descrevem a variação da pressão, diúmetro de corte (d 511 ), c ""water 
split"" (c) no hidrociclone. que foram utilizadas no rnodclamento do c ircuito de dassif"acação das usinas de 
benctki:mtento analisadas. 
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Figura 4 - Típica oscilação da potência dos moinhos da Pancontincntal antes e durante a co lcta de dados 

do circuito cominui<;ãolc lassilicação. 

p-"-'= K" 0 2 p-"-' Q-0-' Q· ' V"-'' I"_.'(LID)"·' <t>"·' o ·<l.l -' 

d".- = K" D 3°·"' a -o.e2 V 0
·" S"·74 I"··' (L/0)0

·' Q <us IY"·''' 

~=P I (p g D) 

( I - c )= Kw 3 o.' " a -O .S.1 v · l.l'l S! .. W I"'·' ( L/D )"-22 

3 = v I ( I - v )1 

Qu 1 Q = K, a 0 .. 11 o,-o·"' 5 '·' -' r o·" ( UD, Jo. 22 <t>-"-'" 

onde. v Fração volumétri ca dos sólidos na polpa de alimentação: 
v Vazão do minério no "underllow·· (nr'lhJ: 
c = Fração de água no "undcrllow": 
S = Di:lmetro do "Spigot" (m): 
L = Comprimento da se<;ão cilíndrica (m) : 
D = Diâmetro do hidrociclone (m): 
Q = Vazão da polpa na alimc nt~u;ão (m'lhJ: 
Qu = Vazão do minério no "undcrtlow" (nr1/hJ: 
P = Densidade da polpa de alimentação (t!m' J: 
<l> = Âgulo do cone (graus): 
a .c = Parâmetros 
P = Pressão da alimentação (kl'a): 

g = Aceleração da gravidade (mls2
) 

V.I.S = Difunetro norma!i1.ados do "Vortcx Findcr''. "lnle t" c "Spigot": 

( I ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

A constante de proporcionalidade K4 é função da alimentação do material c diâmetm do hidrodclone. Para os 
hidrociclones classi licando minérios idênti cos. a dependência do diümctro pode ser empiricamente rcprcsemada pela 
equação segundo NAGESWARARAO : 
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(7) 

onde. Kqo depende das c;mtctcrísticas da alimen tação dns súlidos (ex. peso específico). Corno pode se r ohservado nas 
equaçôcs descritas , h~í quatro par:ímctros que necessitam s~r determinados para uma ~spec ífica apl ica~·ão . Estes 
parürnetros são carm:teri :r.ados a partir llos <lados de amostragem e correspondem a: Kd - separação <la s panícu las: K v -
divisão de volume de polpa: Kq - capac idade do hidrociclone c Kw - partic;ão de água. 

Estes parâmetros dependem das características das partículas súlidas que est;lo senllo classificadas e não lla geometria do 

equipamento. Desta forma podem ser utili zadas para rrcvcr o comportamento dos hidrociclones. operando em condições 
\ariadas. As cqua,·ücs apresentadas ac ima não S<í podem ser utilizadas para calcular os parâ metros correspondentes a 
uma dete rminada aplicação. como tamhém para prever o desempenho dos hidrocidoncs em um interva lo de cond ições 
de alimcn taç~o c dimensfH~s. No rrimc iro caso. os par~imctros da c urva de cficiênda são ajustados e os valores obtidos 
são introduzidos nas equa<;Clcs para determinar os parúmctros. A equação seguinte foi utilizada para ajustar a curva de 
clic iêm: ia redtl!.ida para os hidroc idoncs analisados. 

E ( ll I d "" J = K ( c a - I J I (c a '"
1
" ' " · ' +c a - 2) (8) 

onde ··d·· é o tamanho da partícula. E a c lici0nc ia, "(] ,, .. o tamanho lla partícu la no qua l apresenta uma efi c iênc ia de 
classificação de 50'/, c "a" controla a fimna da curva. Este parâmetro "a" llepende somente llas característ icas do 
minéritl classificado e nüo da g(..;ometria dos hidnH.: iclone .~o, ou condiç<""h:s de operação. No caso de simulação. as 
constantes são usadas para calcu lar novos va lores llc "c" e "d," ... corn:sponllentc à nova condição. Estes dados em 
conjunç~1o com os valores do parâmetro "a ... definem o novo produto a part ir de uma dada alimentação. Utili zando-se 
técni cas de regressão não-lim~ar, curva de el'ic iência da equação OH é ajustada de tal forma que reprod uza a classificação 

ohsc rvada durante a amostragem dos hidrociclones. Os parâmetros dos hidrociclones apresentados na Tabela I, obtidos 
atra vés das t~cnicas descritas neste trahalho. rcprolluzem adequadamente os fluxos llc partículas e polpa ohscrvados no 
circuito lla Pancontincntal como pode ser ohscrvado nas Tahelas II c III 

Tahcla I - Parümetros dos hidrocicloncs da Pancontincnta l 

Constantes Parâmetros da curva partiçào 

Teste 
Kd Kg Kv Kw a c dolk 

Minérios I' ri má rio 
e Secundário na 1.56x 10 4 .16.1 .\.I I 5.70 4.60 0.67 0. 11 
propnr,·ão de 1:1 

Minério Primário ~_l . 78~_!!_r' 409 ·1.5 1 

Tahcla II- Comparaçüo cntn: os produtos ohservados c ca lculados nos llu xos doshidrocicloncs, 
operando com uma a1imentaç;1o de I OO'k do minério primário. 

TESTE I 'ii· Ret ida 'k S<llillos Massa (l/h) 

Finos ( -62f1 J . s<Íli llo água 
"overflow .. 

Calculallos 70 . .1 1 32. 12 I l.\.6'! 2R2. 12 
Ohsc·rvados 72.XO .\2AO 1.14.60 2R2.12 

"unllerflnw 
.. 

Calculados 15.50 6X.l4 1.17 . .12 296.4 I 
Ohscrvallos 16.60 68.20 1.17,.12 2'!5 ,50 --
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Tabela III - Comparação entre os prodwos observados c ca lculados para os hidrocicloncs 
operando com uma alimentação de 50% do minério primário. 

TESTE 2 o/r• Retida % Sólidos Massa (Uh) 
Finos ( -62fl) sólido úgua 

'"overtlow" 
Calculados 60.o:l 42 .:\9 126.')7 17 1.44 
Observados 56.00 42.')0 128,40 172,58 

"undertlow" 
Calculados 23.61 64.00 383.43 215.66 
Observados 22,00 63.80 382.00 2 16.75 

6. CONCLUSÃO 

O modelo de Nagcsrarao desenvolvido no J KMRC para os hidrocicloncs <.kmonstrou sua eficiência cm mode lar c 
simular um circuito de class ilicação, com a precisão requerida pela indústria mineral. 

i A eficiência operacional dos hidroeicloncs é ftmção do tipo de minéri<>, wmo evidenciado pelos va lores dos 
parâmetros do modelo. 

ii A instalação do amostrador mecânico na descarga do moinho primário da Mina Igarap~-Bahia é no mínimo mais 
eficiente devido sua contiguraçào geométrica c operacionalidade. 

iii A melhor condição de classificaçào foi atingida com a alimentação de I: I dos minérios da Mina da Pancontincntal. 

i v Os minéril1S analisados apresentam características Je fragmentação semelhante. 
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