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ｃｏｍｉｎｕｬￇｾｏ＠ TERMICR : ｒｐｌｉｃｾￇｏｅｓ＠ INDUSTRIAIS 

Wildor Theodoro Hennies (1) 
Rrthur Pinto Chaves (2) 

'Como acabei de dizer , o fogo fragmenta as rochas 
mais duras, mas o método de sua aplicaçlo nlo é 
simples.' 
Agrícola, De Re Metallica, livro V (7). 

O presente trabalho discute inicialmente alguns 
aspectos das operações de reduçlo de tamanho, para 
concluir pelo interesse e conveniência do estudo de 
técnicas alternativas de comrnuiçlo, como as técnicas de 
｣ｯｭｩｮｵｩｾｯ＠ térmica . O Departamento de Engenharia de 
Minas da Escola Pol it écnica d• USP vem trabalhando neste 
assunto, em funçlo de sua ｣ｯｮｶ･ｮｩｾｮ｣ｩ｡＠ para a cominuiçlo 
de materiais ｡｢ｲ｡ｳｩｶｾｳ＠ para evitar a contaminaçlo destes 
materiais com o ｦ･ｲｲｯＮｓｾｯ＠ discutidas as técnicas de 
cominuiçlo térmica e 6 descrita a expe r iência de um dos 
autores na ｩｭｰｬ｡ｮｴ｡ｾｯ＠ de uma unidade experimental de 
cominuiçlo térmica de quartzo . 

This paper discusses some aspects of comminution 
operations, to conclude about convenience and interest 
in the study of alternate toutes for comminution like 
ｴｨｾｲｭ｡ｬ＠ on e s. Mining Deparlment at Escola Politecnica 
da Universidade de Sl o Paulo works on lhis matter, 
mainly on its convenien c e for grinding very abrasive 
materials which must not be contaminated by iron . 
Thermal comminution lechniques are discussed and is 
described lhe e xperience ar implanlation of an 
experimental plant for comminution of quartz. 

(1) Chefe do Departamento de Engenharia de Minas da Escola 
Politécnica da Universidade de Slo Paulo. 
(2) Professor do mesmo departamento. Diretor da Alternativa 
Engenharia de Minas 5.[. Ltda. 
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1. B1Rl,1R1 aaatalli,Rl ｾｾ＠ 'Rmiayi,IR 
O rendimento energ6tico dos processos da 

cominuiç1o 6 extremamente baixo se comparada a energia total 
dispendida com a energia de superficíe da nova superficie gerada. 
Bickle (1), discutindo v•rias pesquisas efetuadas sobre o assunto 
relata que 1• em ＱＹｾＸ＠ foi constatado que os rendimentos dos 
•oinhos de bolas eram da ordem de 0,1 a 1 ｾＮ＠ Relata ainda que 
cuidadosas experilncias com partículas singelas, realizadas em 
1950,lavaram a eficilncias da ordem de de 25 ｾＮ＠ Entretanto, 
trabalhando nas mesmas condiç8es com populaç8es da partículas, o 
••ximo rendimento foi da 1 \. 

Da mesma form• Bond, em 
resultados do desmonte por explosivos e 
rendimentos semelhantes e da ordem de 1 ｾＮ＠

1955 <2l comparando 
de moagem encontrou 

Cook (8) tentou correlacionar o consumo energ6tico 
especifico dos diferentes ••todos de fragmentaç1o com o tamanho 
dos fragmentos gerados. R figura 1 resume as suas conclus8es: a 
energia especifica, ou seja, a energia necess•ria para fragmentar 
u• metro ｣ｾ｢ｩ｣ｯ＠ de quartzito (o material com que trabalhou) at6 o 
dltmetro mediano (d50l mostrado nas abcissas, varia conforme o 
m6todo de fragmentaç1o e o tamanho do produto. Os m6todos 
estudados se distribuíram sobre duas retas (em coordenadas 
logarítmicas nos dois eixos): sobre uma das retas se distribuíram 
os m6todos de perfuraç1o com broca de diamantes, perfurac1o por 
percuss1o, por broca de aletas, por brocas tricbnicas e por 
cunhas . Sobre a outra reta se distribuíram os processos de 
moagem (deve ser britagem quatern.rial, britagem em britador 
girat6rio, brltagem em britador de mandíbulas e desmonte por 
explosivos. Este segundo grupo tem maior eficilncia que os 
processos do primeiro grupo. O gr.fico permite verificar tamb6m 
que conforme diminui a granulometria de fragmentaç1o, a energia 
especifica necess•ria aumenta, fato este 1• bem estabelecido. 

Isto se deve 1 que nas condiç8es pr•ticas 1 

•nergia • dissipada de v•rias formas al6m daquela que gera uma 
nova superfície, · sendo 1 dissipac1o t•rmica a mais sensível: os 
fragmentos produzidos tem energia cin.tica e causam vibraç8es 
｡｣ｾｳｴｩ｣｡ｳＮ＠ Rl•m disso, as condic8es de tens1o durante a fratura 
podam promover deformaç8es pl•sticas e forte distorc1o do 
retlculo cristalino . Certos materiais podem ainda irradiar 
energia como excitac1o de eletrons nos pontos iniciais das 
microfissuras. Do ponto de vista da cominuiç1o, todas estas 
formas adicionais de energia gasta s1o em geral significativas e 
justificam a baixa eficilncia total do sistema. 

O tratamento te6rico entretanto se revela 
insatisfat6rio para explicar as raz8es do fenbmeno. Em 
decorrlncia, o dimensionamento de equipamentos é feito em bases 
totalmente empiricas; como é o caso do método de Bond e dos 
fatores de correç1o introduzidos por Rowland. 

Rs maiores fontes da dissipaç1o s1o portanto as 
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perdas térmicas, sGnica e de abras1o. 
Incomoda do ponto de vista industrial, 
s1o significativos. 

Esta óltima é 1 que mais 
pois os custos associados . 

Outro aspecto de especial lmportlncla é a 
contaminaç1o dos produtos com o ferro originado do desgasta 
abrasivo dos revestimentos e corpos moedores. Em algumas 
indóstrias como a do quartzo, esta aspecto é especialmente 
importante pois as especificaç8es qulmicas limitam o ferro a 
alguns ppm. Rs soluç8as encontradas industrialmente tOm sido : 
a - efetuar as operaç8es de moagem a seco, a suportar todos ｯｾ＠
inconvenientes decorrentes; 
b - utilizar o quartzo em granulometrias mais grosseiras (lascas) 
evitando assim a moagem; 
c - utilizar revestimentos de borracha ou substituir bolas da aço 
,..,. seixos ou corpos cerlmlcos. 

Os equipamentos utilizados lndustrlalmanta 
· empregam como mecanismos de geraç1o da reduç1o da tamanho: 

compress1o lenta - caso dos britadoras da mandlbulas e dos 
britadores da famllia dos cGnicos; 

• -
b 

c 

d -
• -

-
-

impacto 1 alta velocidade - caso dos britadoras de impacto, 
moinhos de martelos · · equipamentos dessa famlli11 
cisalhamento - moinhos de gaiola, moinhos de facas a 
britadores de rolos dentados; 
abras1o - moinhos de discos, moinhos de bolas a de barras1 
fadiga - moinhos vibrat6rios (3) . 

literatura: 
Outros processos tem sido esparsamente citados na 

fratura alétrica ＨｾＩＬ＠ cominuiç1o quimica. 

Embora a vis1o tratamentista se atenha ' reduç1o 
de tamanho que é praticada como parte do processo de tratamento 
do minério, em britadores e moinhos, ela é também praticada na 
frente da mina, como decorrlncia da necessidade de remover 1 

rocha de seu sitio original. Esta fragmentaç1o, dita primlria 
(para distingui - la da fragmentac1o secund,ria, que seria 1 

praticada com o ob}ativo do tratamento do minério) evoluiu 
através de mecanismos variados a n1o necessariamente meclnicos, 
como s1o os de cominuiç1o . No campo do desmonte de rochas, 
além das técnica consagradas do uso de explosivos a do corte com 
serra, tom sido utilizadas com sucesso técnicas inovadoras como o 
"jet piarcing• a o "flame ｰｩ･ｲ｣ｩｮｧｾＮ＠ embora ainda am aplicaç8as 
mu 1t o restritas . 

Rs concapç8es antigas do conhecimento humano 
admitiam a existtncia de quatro elementos ｢ｾｳｩ｣ｯｳＬ＠ a saber, •gua , 
ar, fogo e terra . Rs primeiras tentativas para 1 fragmentaç1o de 
s6lidos (elemento terra) contrapunham-lhe outro elemento - o 
fogo. R cominuiç1o térmica é portanto de aplicaç1o antiga a data 
do ｳｾ｣ｵｬｯ＠ II A.C. Rli•s. ara corrente a ｮｯｾＱｯ＠ da que Rnibal, o 
cartagints, quando cruzou os Rlpas para atacar Roma, levando 
inclusive elefantas em sua cav1laria, fê-lo rompendo as rochas 
com fogo e vinagre. 
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.R figura Z, de Agrícola, mostra que a emprega da 
cominuiç'la t•r•ica na abertura de vias subterraneas era corrente. 
Ali••· Haaver, em nata de radap• comenta que em muitas distritos 
•ineiras da Europa, esta t•cnica s6 foi abandonada muito 
recentemente, e• favor do desmonte co• dinamite (6). 

A t•cnica de fragmentaç'la na frente de lavra tem 
eYalulda na sentido dos processas combinados ou •istas, e• que 
••is que u• mecanis•o • utilizado. Ao desgaste mectnica par meia 
de discas foi associada a desgaste par jatas de alta press'la, com 
cansiderlvel reduç1a na pesa da equipa•enta, com menor consumo 
energ•tico e com a abtenç1a de fragmentas finais mais grassas. 

2. 'QiQ'I'Ii ｾｩ＠ i011!1111 ng lllYn12 

R necessidade de produzir gr1as de 
•antenda as requisitas de tear mlxima de ferra, 
autores a desenvolver a processa alternativa 
t•r•ica que • descrita neste artigo. 

quartzo fina, 
levou um das 
de ca•inuiç'la 

No processa desenvolvida, a caminuiç'la t•rmica era 
a aperaçla inicial/de afrauKamento das fragmentos de quartzo, 
seguida par uma caminuiç'la final em moinho de ralas. Trata-se 
portanto de uma metodologia mista, e, a sucesso dela • mostrado 
pela eficiente utilizacàa da moinho de ralas, que seria 
tatal•ente contra-Indicada se a quartzo estivesse em suas 
condiç8es real6gicas normais quando lhe fosse apresentàdo. 

O sucesso obtida na aperaç'la, 
utllizaç'la restrita da processa, despertou a 
nas encorajou a considerar o assunta digna 
pesquisl-la dentro da EPUSP. 

confrontada com a 
nossa curiosidade e 
de Interesse e a 

Podemos tanta considerar a cominuic'la t•rmica como 
uma aperac'la unit,ria de per si, ou apenas cama uma etapa 
auKiliar de um processa de caminuiç'la. Ou seja, ela pode ser 
usada para simplesmente afrauKar ou enfraquecer a •ater1al numa 
etapa antecedente da ca•inuiç1o propriamente dita. 

Uma das maiores cantribuiç8es de Band para o 
conhecimento da assunta foi 1 pastulaç'la da papel das 
micrafissuras internas ao material cominuindo, cama n6cleas de 
geraç'la de superflcies de fratura, e, a consequente 
reconhecimento da importtncia da 'hist6ria anterior do material' 
para o resultado da cominuiç1o. As t•cnicas t•rmicas podem 
portanto encontrar potencial de interesse neste aspecto, que foi 
1 situaç'lo concreta utilizada no trabalho aqui apresentada. 

3. !i,oi,tl ｾｾ＠ '2!ihYi,l2 !itmi'J 

3.1. Choque Urmico 

Utilizada na granulaç1o de ter.•a-fosfatas e de 
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@sc6rias de altos-fornos. No primeiro ｣ｾｳｯ＠ efatua-sa a raduç1o 
de ｴｾｭ｡ｮｨｯ＠ com vistas à ｧ･ｲｾＱｯ＠ de superficia para a troca 
quimica com o solo e no segundo, como ｦｾｳ･＠ de um processo mais 
amplo de ｣ｯｾｩｮｵｩ｣￠ｯ＠ ｾｴ￩＠ a ｧｲｾｮｵｬｯｭ･ｴｲｩ｡＠ ｦｩｮｾｬ＠ desejada. Tratam
se entretanto de situaçUes muito privilegiadas pois o material, 
em ambos os casos, ｪｾ＠ est• i temperatura elevada, como 
decorrência do processo de fabricaç1o. 

O mecanismo de fratura s1o as axpans8es e 
contraçUes diferenciais provindas do gradiente térmico entre a 
parte interna do material e ｾ＠ parte que est• em contacto com o 
agente de ｲ･ｳｦｲｩｾｭ･ｮｴｯＮ＠

3.2. ｈｵ､｡ｮｾｳ＠ de fase 

Taggart <Sl descreve o processo de crepitaç1o como 
aplicado a ｢｡ｲｩｴｾＬ＠ e•podumtnio e fluorita: o minério, 
cuidadosamente bitolado, é aquecido até a temperatura de 
crepitaçlo. Os espécies minerais ･ｮｵｭ･ｲｾ､｡ｳ＠ ｣ｲ･ｰｩｴｾｭ＠ e se 
､･ｧｲｾ､｡ｭ＠ granulometricamente, ao passo que nada ｾ｣ｯｮｴ･｣･＠ •• 
demais. Um simples peneiramento subsequente permite separar no 
undersize um concentrado dessa espécie mineral. 

O processo utiliza portanto as tensUes provocadas 
pela mudança de volume que acompanham a transiç1o da fases 
minerais e poderia, em principio, ser aplicado a outros minerais 
com diferença significativa de volume de suas variedades 
polim6rficas, como é o caso do quartzo. 

Segundo informaçUes, este processo • aplicado 
industrialmente na separaç1o de micas lltlferas. 

3.3. ｈｵ､｡ｮｾｳ＠ internas da volume 

O processo tira ｰｾｲｴｩ､ｯ＠ das tensUes provocadas 
pelo aquecimento sobre lnclusUes minerais, liquidas ou gasosas, 
que aumentam de volume. 

Um dos autores leve oportunidade de estudar em 
1976, nos laboratbrios da Paulo Abib ｅｮｧ･ｮｨｾｲｩ｡Ｌ＠ a ｡ｰｬｩｾ｡Ｑｯ＠ ､ｾ＠

processo de •cominuiç1o qulmica• aos carvUes brasileiros. O 
carv1o pode ser entendido como um s6lido poroso e cheio de 
vazios. Um liquido ｯｲｧｾｮｩ｣ｯ＠ de baixa tens1o superficial e baixa 
viscosidade é utilizado para ･ｮ｣ｨｾｲ｣￠Ｍｬｯ＠ totalmente. Se esse 
liquido tiver ｴｾｭ｢￩ｭ＠ alta press,o de vapor, quando o carv1o assim 
encharcado for aquecido, volatilizar-se-i subitamente, 
､･ｳｩｮｴ･ｧｲｾｮ､ｯ＠ o carv\o pela expans1o de suas cavidades internas 

3. 4. 

Tira partido das tensUes geradas entre cristais 
ｩｮ､ｩｶｩ､ｵｾｩｳ＠ e provenientes da anisotropia durante a expans1o ou 
retraç1o térmica. 
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4. !;sami!ll!.i!õl!l Itni!a ｾｾ＠ Qlutil!l 

4.1. Consideraç!les Ger1is 

O bxido de silício • encnntrado naturalmente sob 
v'riaJ for••• poli•brficas e• •inwr•is co•o o quartzo, a 
tridiMit• e a crirtob1lita. Rl•• disso, c?ist•is sint•ticos 
deno•in•dos sílica K <Ke1tit1l e sílica C <Coesit•l fora• 
produzid•s e• l1bor1t6rio. 

O •iner1l ••is 1bundante d1 crost1 terre1tre • o 
qu1rtzo e recebe o no•• de crist1l de rocha quando co•posto de 
cristais bem crist1liz1dos e de alta pwreza. Dest1 pureza, onde 
IS iMpurez•s slo medid•s em p1rtes por milhlo ou •t• bilhlo, 
decorre• 11 su1s aplicaçlles mais nobres. Tridimlta e cristob1lit1 
alo relltiv••ente rar1s e encontrad11 •• roch11 de orige• 
vulclnic1. 

Aa propried•des físicas de tod• substlncia sblid1 
slo dependentes de su1 estrutur• cri1t1lina e do tipo de lig1çlo 
qu!Micl inter1t&•ic•; 

As v1ried1des poli•6rfic1s d1 s1lic• que nos 
interess1m slo tectosilic1tos, isto •• arr1njos tridimensionais 
de tetr1edros de um •tomo de sil1cio ･ｳｴｾ＠ envolto em quatro 
oxiglnios que o rodei•• e todos unidos por u•• lig1çlo qu1•ic• de 
covallncil. 

O qu1rtzo 1lf1 (ou varied1de estivel ｾ＠ temperatura 
ambiente> tr1nsforma-se 1 temper1tur1 d1 ordem de 573 gr1us C em 
JUI v1ried1de beta. Do mesmo modo, IS dem1ls v1riedades de s1lica 
co•o 1 tridi•itl alf1, pode existir i presilo atmosf.rica em 
teMper1turas •t• 117 graus C por•• nlo slo for••• ･ｳｴｾｶ･ｩｳ＠ nesta 
f1ix1 e 1 te•peratur1s maiores tr1nsformam-se em tridimita beta1 
e bet12. O mesmo sucede com • cristob1lita 1lf1, que existe 
inst•vel •• te•per1turas de 200-275 graus C e transfor•a-se na 
v1ried1de beta, que • est•v•l desde 1470 graus C at• o ponto de 
fuslo d• silica e• 1713 graus C. 

As prlncip1is propriedades flslc1s destes trls 
Miner•is que nos interessam slo 1 densidade e a dureza. O 
qu1rtzo possue densidade de 2,65, a tridl•ita 2,27 e 1 

cristobalita 2,33. Enquanto os dois primeiros ti• durez• de 7, a 
crittob1lit1 tem durez1 entre 6 e 7. A estrutur1 crist1lin1 do 
qu1rtzo • trigon1l, 1 da tridimit1 • ortorr&•bica e 1 d1 
cristob1lit1, tetr1gon1l (pseudo-c6bicll. 

· u. ､ｾＱｧｲＱｭ｡＠ de presslo te•per1tura do Si02, 
•ostr1ndo 11 regilles de est1bilidade de cad1 um destes miner1is 
(segundo (9)) ･ｳｴｾ＠ 1present1do na figura 3. 
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4.2.- Cominuiç1o ｴｴｲｭｩ｣ｾ＠ ｩｮ､ｵｳｴｲｬｾｬ＠

Num processo de aplicaç1o industrial ､ｾ＠ cominulç1o 
ttrmlca, isto é, ｳｵｧ･ｩｴｾｮ､ｯＭｳ･＠ o quartzo de ｾｬｴｾ＠ ｰｵｲ･ｺｾ＠ a 
ｧｲｾ､ｩ･ｮｴ･ｳ＠ termicos crescentes <à press1o ｮｯｲｭｾｬｬＬ＠ t . previsivel 
que o ｱｵｾｲｴｺｯ＠ alfa se transforme na temperatura de 573 graus em 
sua ｶｾｲｩ･､｡､･＠ beta e esta por sua vez, quando ｵｬｴｲｾｰｾｳｳ｡ｲ＠ ｾ＠

ｴ･ｭｰ･ｲｾｴｵｲｾ＠ de 867 graus, se ｴｲｾｮｳｦｯｲｭ･＠ em tridimita. 

R ､･ｮｳｩ､ｾ､･＠ terà 
quartzo ｰ｡ｲｾ＠ 2,27 da tridimita. 

ｰ｡ｳｳｾｾｯ＠ portanto de 2,65 do 
O vof'-!me dos cr,istais ｴ･ｲｾ＠

aumentado 17 \. · 

Deste modo, aquecido o ｱｵｾｲｴｺｯ＠ a temperaturas 
superiore3 ｾ＠ 900 graus ,e estabilizada sua transformaç1o de fase 
em ｴｲｩ､ｩｭｩｴｾＬ＠ o seu resfriamento ulterior gera grandes tens8es 
internas . Estas tensões ｩｮｴ･ｲｮｾｳ＠ s1o causadas pelas bruscas 
mudanças de volume que acompanham as transições de ｴｲｩ､ｩｭｩｴｾ＠

quartzo beta a 867 graus e quartzo beta - quartzo alfa a 573 
graus. 

Tais ｴ･ｮｳｾ･ｳ＠ ｣｡ｵｳｾｭ＠ microfissurações internas e 
tensões ｬｯ｣ｾｬｩｺ｡､ｾｳＮ＠ que ser1o nócleos de propagaç1o de fraturas. 

O afrouxamento ou enfraquecimento ･ｳｴｲｵｴｵｲｾｬ＠ do 
ｭ｡ｴ･ｲｩｾｬ＠ pode ser ｶｩｳｵ｡ｬｩｺｾ､ｯ＠ macrosc6picamente, visto que o 
quartzo inicialmente transparente, transforma-se num quartzo 
esbranquiçado e leitoso, em virtude do elevado numero de 
microfissuras ､･ｳｾｮｶｯｬｶｩ､｡ｳ Ｎ＠ Rltm disso, o material inicialmente 
c onsistente e extremamente duro , transforma - se ap6s o tratamento 
ttrmico em produto ｦｲ ｩ ｾｶ･ｬ＠ e desagregavel à m1o . 

R princ i pal ｶｾｮｴ｡ｧ･ｭ＠ da cominuiç1o térmica 
consiste em que as tensões s1o originadas sem ｣ｯｮｴｾ｣ｴｯ＠ fisico com 
agente externo, como é usual na cominuiç1o ｭ･｣ｾｮｩ｣｡＠ onde o 
esforço é transmitido ｡ｴｲｾｶｴｳ＠ de um mP.tal, e deste modo ｰｲ･ｳ･ｲｶｾ＠

1 pureza do ｭｾｴ･ｲｩ｡ｬ＠ original. 

Rs 
realizando ensaios 
aspectos que foram 
apenas que aqueles 

. 800 graus C. · 

･ｸｰ･ｲｩｾｮ｣ｩ｡ｳ＠ de Kanellopoulos & Ball(8l, 
semelhantes em ｱｵｾｲｴｺｩｴｯｳＬ＠ mostram ｶｾｲｩｯＮｳ＠

ｯ｢ｳ･ｲｶｾ､ｯｳ＠ no ｴｲｾｴｾｭ･ｮｴｯ＠ ttrmico do quartzo, 
autores fizeram ensaios ate a temperatura de 

diminui 
IUIIII!n t ｾＮ＠

Na ｦｬｧｵｲｾ＠ 4 ｾ＠ ｲ･ｳｩｳｴｾｮ｣ｩ｡＠ ｾ＠ traç1o de quartzitos 
med i da que a temperatura de ｴｲ｡ｴｾｭ･ｮｴｯ＠ térmico 

Na figura 5, • distribuiç1o gr•nulomêtrica dos 
produtos fin•is ｭｯｳｴｲｾ＠ ｣ｬｾｲｭ･ｮｴ･Ｌ＠ que a temperatura · de 
tratamento termico ･ｳｴｾ＠ relacionada com a mesma, conseguindo-se 
produtos mais finos ｾ＠ ｭ･､ｩ､ｾ＠ que se aument• • temperatura. 

No inicio desta déc•da um dos autores 
oportunidade de ｡｣ｯｭｰｾｮｨ｡ｲ＠ a instalaç1o pela Telequartz 

teve 1 

de u1111 
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usin• eKperimentll p1ra produç1o de qu•rtzo de 1lt1 purez•. Esta 
usin• foi projet•d• p1r1 1 produç1o de 100 kg/h ou 0,8 ttdi1. 
Durante o perlodo e• que o Autor aco•p•nhou 1 operaç1o fora• 
produzidls cerc• de 10 t de arei• de quartzo de 1lta purez•. 

, O circuito consistia de um trataMento t•rmico 
inici1l, co•posto de 1quecimento e resfria•ento ripido e• •ou•, 
｣ｯｩｮｵｩｾＱｯ＠ em •oinho de rolos, e de etapas finais de 
beneficia•ento por separ1ç1o magn•tic1 e flotaçlo. 

Nos ensaios da usina piloto, u• forno 
especi1lmente projetado, permitiu trat1mentos em te•per•turas da 
ordem de 900 gr1us C, e com resfri•mento bruscos da carga do 
forno, tornou-se posslvel 1 cominuiçlo de quartzo de alta pureza 
sem 1 •lni•• cont••inac1o do •ateri1l decorrente d1 •oage• 
subsequente •• moinho de rolos. 

Evldente•ente, o processo global de obtençlo de 
quartzo cominuldo de alta purez1, onde se trabalha com produtos 
fin1is que deve• pos,uir teores em Fe abaiKo d1s SOO ppb • t1ref1 
•rdu1, e 1 f1se lnici1l de comlnuiç1o consiste apen1s •• u•• 
et1p1 de seu tr•t••ento. 

s . - tao,lulu 
Co•o prlnclp1i1 ｣ｯｮｾｬｵｳｄ･ｳ＠

t•r•lca e su1s 1pllcaç8es lndustri1ls, 
deshcar que: 

sobre 1 co•inuiçlo 
os lutares des•J•• 

- R reduçlo de t1m1nho 1tr1v•s de uso de gr1dientes t•rmicos 
f1vorece no sentido de perMitir gerar em m1teri1is duros tensDes 
internas que luKiliam na fr1gment1çlo sem h1ver conta•inaçlo dos 
••••o• por n1o h1ver contacto flsico. 

2 - O desenvolvi•ento e origem dest1s tensDes est• lntlMa•ente 
ligado • natureza dos constituintes minerais presentes, eKigindo 
port1nto um conhecimento razo•vel da estrutura crist•lin• e de 
seu co•portamento com 1 temper1tur1. 

3 - Processos industriais •lstos ou ••J• de co•inuiçlo t•r•ica 
e •ectnic• podem ser convenientes qu1ndo os produtos fin1i1 
produzidos tenh1m eKiglnci•s eKtrem•s de qu1lid1de. 

Como conclus1o m1i1 1brangente, julg1mos oportuno 
11lientar que os processos de cominuiç1o deve• merecer um1 vislo 
m1is 1mpl1, isto •• que procure combin1r m.1is do que um •ecanismo 
de fr1tur1 - reproduzir o esforço que ve• sendo feito nas frentes 
de lavra •• vez de continuar se · restringindo aos ••todos 
puramente mectnicos que temos utilizado. 
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