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RESUMO 

Um dos aspectos mais importantes no projeto e otimização de plantas de moagem modernas para a produção de pellet feed 
é o conhecimento da superficie específica das partículas moídas. Embora existam métodos tradicionais para a medição 
desta propriedade, estes sofrem de limitações devido às propriedades intrínsecas das partículas, especialmente quando 
a densidade das partículas varia com o seu tamanho, em função de porosidade interna e da composição. É bastante 
razoável assumir-se que em processos de ciclonagem, a área superficial total das partículas na alimentação deve ser 
conservada nos produtos, uma vez que cominuição não deve ocorrer, pelo menos significativamente, neste processo. 
Têm-se observado casos em que o erro de fechamento do balanço de área superficial, a partir de medidas em laboratório, 
pode atingir magnitudes inaceitáveis, tais como 50% de área gerada, ou consumida, durante o processo de ciclonagem. 
Como os valores experimentais não são sempre confiáveis, é importante entender-se a relação entre a superficie específica 
de uma população de partículas, sua distribuição de tamanhos, forma, composição e porosidade. Estes aspectos são 
cuidadosamente estudados neste artigo, com ajuda de uma caracterização detalhada da forma e da porosidade de partículas 
essencialmente monofásicas, e dados de densimetria. 

PALAVRAS-CHAVE: superfície específica, porosidade, pellet jéed, moagem 

L INTRODUÇÃO 

Uma variável de controle importante na produção de pellet jeed moído é a superficie específica média da população de 
partículas do minério de ferro concentrado. Quanto maior a superficie específica média, maior a energia superficial da 
população de partículas, favorecendo o processo de pelotização, independendo do método. Por outro lado, superficie 
específica é gerada pela cominuição do concentrado do minério de ferro, que contribui expressivamente para o custo de 
produção de pel/et jéed moído. A rentabilidade de um empreendimento de produção de pelotas é portanto uma função 
consideravelmente sensível à superfície específica do pel/et feed moído, ou seja, a relação custo/beneficio ótima está 
associada a um valor de superficie específica somente suficientemente alto para que o processo de pelotização seja 
somente suficientemente eficiente. A superficie específica é também uma variável de controle de processos de filtragem, 
especialmente quando filtros do tipo prensa são utilizados. Nestes casos, a capacidade dos filtros pode ser correlacionada 
à superficie específica das partículas na alimentação, e portanto a superficie específica gerada passa a ser um fator 
importante no controle do circuito de moagem de pellet jeed. 

A superficie específica é definida como a área superficial de uma unidade de peso de pellet feed moído, e é comumente 
expressada em unidades de cm2/g e m2/kg. A área superficial de interesse neste caso é exclusivamente composta pela soma 
das áreas superficiais externas de cada partícula que constitui o pelletfeed moído. O conceito de área superficial externa 
é importante porque minérios de ferro porosos, comumente minerados, podem conter quantidades significativas de área 
superficial interna, que não contribui para o processo de pelotização, mas que varia com a cominuição pelo processo 
associado de liberação de porosidade (Schneider, et ai., 1999). A superficie específica interna pode ser um fator de certa 
importância no processo de sinterização das pelotas verdes, mas este fenômeno não têm sido estudado, e provavelmente 
não é muito relevante. A porosidade, por outro lado, deve ser considerada, pois a quantidade de porosidade é um fator 
determinante da densidade das partículas de pel/et jeed moído, que por sua vez é uma propriedade fundamental no cálculo 
da superficie específica, por definição: 

S=_i_=_i_ 
M Vp (1) 

onde S representa a superficie específica externa média da população de partículas, A representa a área externa total da 
população de partículas, M representa a massa total da população, V representa o volume total da população, incluído o 
volume da porosidade e excluído o volume inter-particular, e p representa a densidade média das partículas na população. 
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É importante frisar que p é a densidade média das partículas, e não a densidade aparente (bulk) ou a densidade das 
fases minerais. Por exemplo, quando p é medido por picnometria a hélio, qualquer porosidade acessível ao gás hélio 
é removida da medida de volume das partículas. Quando a porosidade é totalmente interconectada, ou seja, toda a 
porosidade é acessível ao hélio, a densidade medida passa a ser a densidade média dos minerais nas partículas, que 
equivale à densidade das partículas propriamente ditas. A densidade média dos minerais nas partículas, embora constitua 
um dado importante, não está correlacionada à superficie específica externa, exceto quando não há porosidade. Este 
mesmo princípio se aplica à técnicas de medição de superfície específica por métodos de adsorsão, como por exemplo o 
BET. Partículas porosas podem ter uma área superficial total várias vezes maior do que a área superficial externa, e este 
tipo de medição, embora efetivo, não tem um caráter essencialmente geométrico como na equação (I). 

Técnicas diretas de medição da superficie específica externa são baseadas em algum princípio relativo à permeabilidade 
da população de partículas. Em particular, o método de Blaine de permeabilidade ao ar, ASTM C204-84 ou ABNT 
NBRNM76, é largamente aceito , especialmente na indústria cimenteira. No entanto, o método de Blaine é aplicável 
somente para cimento, e ainda assim, somente para amostras que se encontram perto da especificação para cimento 
Portland, e materiais que se diferenciam significativamente desta especificação não satisfazem os parâmetros para a 
preparação do leito compacto de material. Além disto, o termo "pressão ordinária com o polegar" é absolutamente 
ambíguo. A norma técnica é portanto altamente empírica. Na moagem de minérios de ferro, não há motivo algum que leve 
a crer que o método de Blaine possa ser aplicado com qualquer eficiência. A acuracidade do método pode ser facilmente 
testada, através de um simples balanço. Em um processo de separação no qual cominuição não ocorra, a área superficial na 
alimentação deve ser conservada nos produtos. Os dados apresentados na Tabela I se referem à ciclonagem de 4 amostras 
de minério de ferro em regime contínuo. A alimentação e os produtos da ciclonagem foram amostrados e a superficie 
específica medida de acordo com o método de Blaine. O fechamento é calculado subtraindo-se a soma da área superficial 
total dos produtos (underflow e overflow) da área superficial total da alimentação do ciclone (descarga do moinho). Em 
três casos observa-se uma geração significativa de superficie específica, o que implica na cominuição do minério durante 
a etapa de ciclonagem. Considerando-se que a moagem propriamente dita gera entre I 070,4 e 1331 ,2 x 1 06 cm2/h, esta 
geração de superfície específica na ciclonagem é obviamente improvável. No caso do teste 2, o fechamento positivo 
implica no desaparecimento de área superficial durante o processo de ciclonagem, o que também é pouco provável, uma 
vez que implica na aglomeração das partículas minerais durante um processo altamente turbulento. Os erros de fechamento 
de balanço de áreas chegam em alguns casos a mais de 40% da área na alimentação do ciclone. A variabilidade dos erros 
indica claramente que os erros não são de natureza sistemática. É claro que os dados da Tabela I não são confiáveis. Na 
verdade, a natureza empírica do método de Blaine toma o fechamento do balanço de área praticamente impossível se 
os fluxos contém uma distribuição de tamanhos de partículas significativamente diferenciadas e as características das 
partículas são iminentemente diferentes daquelas encontradas no cimento Portland. Como o método de Blaine não pode 
ser usado com qualquer confiança para o controle da superficie específica do pelletfeed moído, é necessário encontrar-se 
alternativas através de um entendimento formal desta propriedade intrínseca das populações de partículas. 

Tabela I - Superficie específica medida pelo método de Blaine na alimentação e produtos da ciclonagem contínua de 
quatro minérios de ferro. 

, Teste piloto 
Alimentação do Descarga Under- Over-

%erro Balanço de massa e área 
circuito do moinho ftow ftow 

t/h base 
1,3 4,22 2,92 1,3 o 0,00 t/h 

1 seca 

S (cm2/g) 869 572 353 1818 -40,6 -980,32 x I 06 cm2fh 

t/h base 
1,6 2,69 1,09 1,6 o 0,00 t/h 

2 seca 

S(cm2/g) 1043 1528 665 1875 9,4 385,47 x l06 cm2/h 

3 
t/h base 

1,3 4,29 2,99 1,3 o 0,00 t/h 
seca 

S (cm2/g) 898 546 343 1791 -43,2 -1011,53 x l06 cm2fh 

4 
t/h base 

1,6 3,84 
seca 

2,24 1,6 o 0,00 t/h 

S (cm2/g) 994 909 556 1690 -13,5 -458,88 x 106 cm2fh 
- -

2. A SUPERFÍCIE ESPECÍFICA E A DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHOS DE PARTÍCULAS 

A medição da superficie específica por métodos baseados em permeabilidade não pode ser considerada uma medida 
direta. Na verdade, não existe uma medida direta de superficie específica externa, e a grandeza associada que pode ser 
medida diretamente é a área superficial por unidade de volume, uma vez que esta medida é independente da densidade das 

154 



l 

r 

XIX ENTMME- Recife, Pernambuco- 2002. 

partículas, e só os fatores geométricos precisam ser levados em conta. 

(2) 

Na equação (2) , S v é a área superficial por unidade de volume. Esta é uma grandeza essencialmente geométrica, e portanto 
pode ser medida diretamente usando-se técnicas de análise de imagens. Infelizmente esta medida direta não é simples, e 
requer técnicas sofisticadas. Estes aspectos serão discutidos mais adiante neste artigo, e o conceito de área superficial por 
unidade de volume será utilizado aqui, com vantagem, no entendimento de um parâmetro geométrico importante, que é o 
fator de forma de partículas irregulares. A medida indireta, e prática, que deve ser levada em consideração é a distribuição 
de tamanhos de partículas. Cada partícula em uma população tem uma área superficial e um volume, por definição. Tanto 
o volume quanto a área superficial de qualquer objeto são medidas complexas, mas uma boa aproximação pode ser feita 
a partir do conhecimento do diâmetro de peneira do objeto, dp. O volume de uma partícula Vp é proporcional ao cubo do 
diâmetro de peneira da partícula e um fator de forma essencialmente geométrico: 

(3) 

onde Ç é o fator volumétrico de forma. No caso de esferas, Ç =i{ e no caso de cubos, tomando-se a diagonal principal 

como diâmetro de peneira, Ç = X.[:, . A área superficial externa de uma partícula irregular é 

(4) 

onde Ç é o fator areal de forma. No caso de esferas, Ç = n e no de cubos, Ç = 2 . A área superficial por unidade de volume 
de uma partícula SR com diâmetro dp é portanto 

(5) 

onde 'V é a razão entre o fator de forma areal e o fator de forma volumétrico. \jf pode ser interpretado como um fator de 
forma de superfície específica, ou mais simplesmente como o fator de forma da partícula. No caso de esferas, 'V = 6 e no 

caso de cubos 'V = 6J3 :::o: 10,4 . Os exemplos de cubos e esferas são dados aqui devido a uma importante consideração. 
A esfera sempre conterá o maior volume na menor área superficial relativamente a qualquer outro objeto, seja geométrico 
ou irregular, portanto nenhuma partícula mineral irregular poderá apresentar um fator de forma menor do que 6. 
A soma de todas as áreas superficiais de todas as partículas na população é igual a A, e a soma de todos os volumes de 
todas as partículas da população é igual a V, portanto a área superficial externa por unidade de volume média da população 
é 

(' J" p~lp )v J J •H' = · aap 
o dp 

(6) 

onde p(dp) é a fração em volume de partículas que tem diâmetro de peneira igual a dp . Quando a densidade das partículas 
não varia com o tamanho das partículas, p(dp) é idêntico à distribuição granulométrica da população. O limite superior 
da integral na equação (6) pode ser definido como o tamanho máximo de peneira na população, ou top size, uma vez que 
para tamanhos maiores que o top size,p(dp) é sempre igual a zero. Outra aproximação importante é assumir-se que o fator 
de forma das partículas não varia com o tamanho das partículas, ou seja, o fator de forma é fractal na faixa de tamanhos 
de interesse, e portanto: 

Sv =\Jf ( p(dp) ddp 
Jo dp 

(7) 
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onde T é o top size da população. Na equação (7) assume-se que o fator de forma é fractal e que a densidade das partículas 
na população é constante com dp. Quando estas constrições são verdadeiras, pode-se utilizar a equação (2) para o cálculo 
da superfície específica diretamente a partir do valor calculado de Sv. Isto é verdade para muitos minérios, como por 
exemplo o minério de ferro de Carajás, e a grande maioria dos materiais monofásicos quebrados por impacto. Por outro 
lado, as constrições podem ser facilmente relaxadas, mas para fins de simplificação, as constrições na equação (7) serão 
usadas neste artigo. 
A equação (7) pode ser facilmente resolvida por métodos numéricos, com um senão: a superfície específica não está 
definida quando dp = O. Para contornar-se este problema, é possível definir-se um limite mínimo de integração para o 
qual P(dp), a versão cumulativa da distribuição granulométrica, seja suficientemente pequeno. Isto equivale a dizer que 
embora partículas muito pequenas tenham uma área superficial por unidade de volume muito grande, o seu volume total 
é tão pequeno que a sua contribuição para a superficie específica média é constante. Portanto: 

Sv ='V rB p(dp) ddp +'V rr p(dp) ddp 
Jo dp Js dp 

= SvB +'I' Jr p~p) ddp 
B dp 

(8) 

O valor base SvB deve ser escolhido com critério, e se toma irrelevante quando dados de distribuição de tamanhos estão 
disponíveis nas faixas granulométricas mais finas, com valores muito pequenos de P(B), que é definido por: 

B 

P(B) = f p(dp)ddp 
o (9) 

A aplicação da equação (7) requer o conhecimento da distribuição granulométrica da população. Existem vários 
modelos para a distribuição granulométrica na sua forma cumulativa, entre eles Rosin-Rammler, Log-normal e o modelo 
logístico, além das formas truncadas destes modelos, que requerem o conhecimento do top size. Quando a distribuição 
granulométrica é conhecida, parâmetros para estas formas funcionais podem ser obtidas através de regressão, e na maioria 
dos casos, provavelmente, um dos modelos existentes será suficientemente preciso. 

3. O FATOR DE FORMA \}1 

A sucesso da aplicação da equação (8) depende dos seguintes fatores : 

a) O conhecimento da distribuição granulométrica, inclusive para tamanhos onde P(B) é pequeno, ou seja, dependendo 
das características do material, o menor tamanho conhecido deverá ser de apenas alguns micrômetros ou até mesmo sub
micrômetro para populações de partículas muito finas, ou ainda vários micrômetros quando não há presença de partículas 
finas; 
b) Uma boa escolha para o valor da superfície específica por unidade de volume para as partículas menores do que o 
tamanho base B, Svfi; 
c) Um modelo funcional que se adapte bem à distribuição de tamanhos medida P(dp) ; 
d) O conhecimento do fator de fom1a 'l'· 

O fator de forma 'l' pode ser medido diretamente por técnicas de A. I. combinadas com alguns princípios estereológicos 
básicos. Para tanto, amostras em faixas estreitas de tamanho devem ser montadas em epoxy, seguido de desbaste e 
polimento, formando uma superfície de secções transversais randômicas, sem orientação preferencial. Este tipo de 
preparação é praxe em laboratórios de microscopia e análise de imagens. Se as imagens das secções transversais forem 
suficientemente boas, a distribuição de comprimentos de corda pode ser medida com bastante acuracidade para cada 
tamanho de partícula. Para tanto, devem ser tomados os cuidados de praxe na preparação das amostras, no processamento 
das imagens e na A.I. quantitativa, com a distribuição de comprimentos de cordas devidamente corrigida para o efeito de 
moldura (partículas que interceptam o quadro de medição). O processo está ilustrado na Figura 1. 
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Figura I - A imagem esquerda mostra secções transversai s de partículas de 200x 150 J.Lm de minério de ferro para 
redução direta gerada com o detector de elétrons retrocspalhados cm ME V. A mesma imagem processada está à direita, 

com preenchimento de macroporos, c a medição de comprimentos de cordas. 

O comprimento médio ll da distribuição de comprimentos de corda está relacionado à superfície específica por unidade 
de volume por uma relação esterológica bastante conhecida (Weibel, 1980): 

.(10) 

A medida ilustrada na Figura I é essencialmente estatística, e um número grande de secções transversais é requerido para 
obter-se valores suficientemente precisos. A equação (I O) tem uma restrição: se um intercepto linear intercepta o invólucro 
convexo da partícula, a partícula também deve ser interceptada. Esta restrição elimina pa11ículas em forma de cela, ou 
rosca, o que nonnalmente não é o caso de partículas minerais. Quando o valor de ll é conhecido para várias amostras 
de tamanho representativo dp diferentes, a equação (5) pode ser facilmente utilizada para o cálculo do fator de forma ljl, 
plotando-se em um gráfico log-log os valores medidos por análise de imagens de Sfp contra o tamanho representativo das 
amostras submetidas à análise de imagens. 

logSvp =log'V -logdp 
(11) 

A amostra de minério foi class ificada cm oito fraçõcs de peneira, faixas de tamanho estreitas, e as secções polidas foram 
analisadas usando-se o método descrito. Os resultados são mostrados na Figura 2. 
Por regressão linear, o gráfico da equação (li) tem inclinação - 0,98, que é um valor um pouco maior do que o valor 
esperado - 1. Como as imagens usadas na medida são de alta resolução, a inclinação maior pode ser devida à uma 
mudança no fator de forma, e realmente o minério de fen·o é bastante poroso, e o efeito da liberação da porosidade pode 
ter sido refletido nos resultados. O desvio foi pequeno, no entanto, e provavelmente as variações na forma das partícula 
com o tamanho não são significativas. O intercepto no gráfico log-log da equação (11) é igual a IJI. Neste caso o valor 
medido de IJI foi igual a I 0,5, que é considcrávelmente maior do que o fator de forma para esferas, igual a 6, e um pouco 
maior do que o fator de forma calculado para cubos, igual a I 0,4. Deve ser sa lientado que os autores têm, ao longo dos 
anos, medido fatores de forma para vários minérios, c partículas irregulares geradas por impacto normalmente apresentam 
um fator de forma em torno de 9,0. A alta porosidade, típica deste minério, é caracterizada também por superfícies de 
fratura igualmente complexas. Esta propriedade contribui para uma superfície específica por unidade de volume maior do 
que aquela normalmente encontrada em partículas irregulares produzidas por impacto. 

A metodologia apresentada aqui serve para caracterizar o fator de forma de um tipo de minério ou material. Uma vez 
conhecido. o fator de forma pode ser utili zado na equação (8) para o cálculo da superfície específica por unidade de 
volume a pa11ir da distribuição de tamanhos medida. 
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Figura 2 - Área superficial por unidade de volume medida em oito faixas estreitas de peneira de um minério de ferro de 
redução direta. 

4. VERIFICAÇÃO DO MÉTODO 

A metodologia apresentada requer o conhecimento da distribuição granulométrica no domínio do espectro de tamanhos. 
Quando a população de partículas inclui quantidades significativas de material menor do que 20 J.lm, a distribuição 
granulométrica não pode ser medida por peneiramento, e a metodologia não pode ser utilizada com acuracidade suficiente. 
Este é justamente o caso de pellet feed moido. Técnicas de simulação podem ser utilizadas para a previsão da distribuição 
granulométrica até tamanhos muito menores do que 25 micrômetros. Para este trabalho, o simulador de plantas de 
tratamento de minérios Modsim™ foi utilizado para tal fim. O objetivo primário é verificar se o método é suficientemente 
estável de forma que o balanço de área em uma planta convencional de moagem, em circuito fechado com hidrociclone, 
seja fechado com erros aceitáveis. Assim, quatro simulações de moagem cm condições distintas foram rodadas, e as 
distribuições granulométricas na alimentação e nos produtos do hidrociclone foram utilizadas para a aplicação do método. 
Os resultados são apresentados na Tabela n. 

Tabela II - Superflcie específica calculada na alimentação e produtos da ciclonagem em simulações de moagem 

contínua. 

Simulação 
Alimentação Descarga do Undcrftow Overflow o/o Balanço de massa e 
do circuito moinho erro área 

Bo~gainville l tlh base seca 100.0 269.7 169.7 100.0 o 0.00 tlh 

S (cm2/g) 171.54 2070.59 908.49 4040.9 -0.02 -135.87 x 106 cm2/h 

tlh base seca 301.25 640.4 417.2 223.2 o 0.00 tlh 
Eveleth 

S (cm2/g) 249.73 585.4 278.5 1160.1 -0.06 -234.36 x 106cm2/h 

Greens Creek 
tlh base seca 68.9 225.04 180.87 44.17 o 0.00 tlh 

S (cm2/g) 132.68 245.8 233.4 296.3 0.02 12.2 x I 06 cm2/h 

Vitória, piloto 1 
tlh base seca 1.31 3.96 2.65 1.31 o 0.00 tlh 

S (cm2/g) 47.58 705.69 488.91 1137.28 0.32 9.08 x 106 cm2/h 

No caso da simulação de Bougainville, o circuito é reverso, e nos demais casos o circuito é padrão. Eveletb (Scbneider, 
1995) contém uma etapa de concentração entre a descarga do moinho e a alimentação do ciclone, e em Greens Creek 
existem duas baterias de ciclones, uma KrebsTM e a outra WannanTM. Os cálculos são referentes à bateria Krebs. Os 
resultados na Tabela 2 indicam que quando a distribuição de tamanhos está bem definida no domínio do espectro de 
tamanhos, os valores de área superficial são consistentes. No Modsim™, as distribuições de tamanhos em todos os fluxos 
foram calculadas com 25 classes de tamanho, e nas porções finas as distribuições são definidas até I IJ.Ill. Os cálculos 
foram feitos por simples integração em uma planilha eletrôoica, usando-se fatores de forma e densidades arbitrárias. Os 
valores reais de densidade e fator de forma influem nos valores absolutos de superfície específica, mas não contribuem no 
fechamento do balanço de área. 
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5. CONCLUSÕES 

O controle de área superficial em plantas de moagem pode ser feito utilizando-se a distribuição granulométrica nos fluxos 
dos circuitos de moagem, e nos produtos. No entanto, as distribuições granulométricas devem ser conhecidas até valores 
de tamanho em torno de 1 J..lm . Geralmente, não é possível medir-se distribuições de tamanho com precisão para valores 
menores do que 20 J..lffi por peneiramento. Provavelmente, se isto fosse possível, a prática do método aqui apresentado 
já estaria em uso na maioria das plantas de moagem que requerem um controle de superficie específica, inclusive na 
indústria cimenteira. 
Por outro lado, tecnologia tem sido desenvolvida para a medição da distribuição granulométrica em populações de 
partículas extremamente finas, e já existem no mercado diversos equipamentos baseados em espalhamento de luz. Estes 
equipamentos não medem a distribuição granulométrica de peneira, mas uma projeção que claramente está relacionada 
à distribuição granulométrica de peneira por alguma relação estereológica. Em um futuro próximo, provavelmente será 
possível medir-se a distribuição de tamanhos de projeção e obter-se a distribuição de peneira correspondente para fins de 
controle operacional de usinas de pe/letfeed moído. 
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