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Britadores são responsáveis por uma parcela significativa do consumo energético em circuitos de processamento 

mineral. A previsão do seu consumo de energia é de fundamental importância tanto na otimização de circuitos cm 

operação quanto no projeto de novas instalações industriais. O presente trabalho analisa criticamente as diferentes 

metodologias usadas, como aquelas propostas por Bond e Andersen. É proposta uma modificação da metodologia 

proposta por A wachic c Andersen, por meio do uso de informações de quebra de partículas individuais na célula de 

carga de impacto. O modelo é validado a partir de resultados de britagem de diversos britadores cônicos operando 

cm circuitos industriais de produção de brita. 
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INTRODUÇÃO 

A cominuição é a atividade responsável pela maior parte do consumo de energia no processamento de 

minérios e de uma parte significativa da energia consumida na fabricação de cimento (aproximadamente 30%) 

(Wills, 1997). Um estudo realizado no final da década de 1970 estimou que cerca de 1,5% de toda a energia elétrica 

do país era usada (direta ou indiretamente) em processos de cominuição. Este mesmo estudo avaliou que aumentos 

significativos da eficiência energética na cominuição poderiam resultar em economias superiores a 20 bilhões de 

kWh por ano nos Estados Unidos (Hcrbst, 1981). Esse grande consumo energético na cominuição sugere que uma 

pequena elevação na eficiência energética de um circuito de cominuição pode resultar cm uma redução considerável 

de energia (Morrei! et ai., 1992). A alternativa de menor custo para a redução do consumo energético na cominuição 

é a otimização do ajuste dos equipamentos individuais em um circuito. 

Métodos tradicionais usados na previsão do consumo de energia, baseados nas teorias de Rittingcr, Kick c 

Bond (as "leis da cominuição") (King, 2001), não podem ser usados indiscriminadamente c nem são de aplicação 

geral, uma vez que cada uma delas melhor se aplica a um dado intervalo de tamanhos. Entretanto, a maior limitação 

destas várias teorias está ligada ao fato que, na prática, a maior parte da energia usada na cominuição é dissipada na 

forma de calor e de deformação plástica, e não realiza nenhum trabalho útil. Ainda assim, existem diversos exemplos 

de aplicação das leis de cominuição na previsão do consumo energético de britadores (King, 1990). 

Uma alternativa interessante às "leis da cominuição" é a dctern1inação direta da relação entre a energia 

aplicada c a fragmentação resultante, a partir de ensaios de quebra de partículas individuais. Essa é a base do modelo 

desenvolvido por Andersen ( 1988), baseado no modelo matemático da britagem de Whitcn. Andersen desenvolveu 

um modelo que permite a previsão da energia consumida por britadores com base no conhecimento de características 

de quebra do minério e da sua redução de tamanho durante a britagem. Essas características de quebra são 

determinadas a partir de ensaios de impacto realizados cm laboratório, utilizando um pêndulo duplo ou, mais 

recentemente, o drop-weight tester (Napier-Munn et ai. , 1996). 

Mais recentemente, modelos mecanísticos de britadores cônicos c giratórios têm sido desenvolvidos com o 

objetivo de descrever cm detalhe o fluxo e a quebra de partículas no interior da câmara do britador, pcm1itindo 

prever a influência de diversas variáveis de projeto e operação na distribuição granulométrica do produto (Evcrtsson, 

1998). Carvalho (2003) modificou esse modelo, utilizando informações de quebra de partículas individuais, tomando 

possível a sua utilização na previsão do consumo energético. 

O presente trabalho utiliza uma metodologia baseada naquela proposta por Awachie c Andersen para o 

cálculo do consumo energético de britadores, através do uso de informações de quebra de partículas individuais na 

célula de carga de impacto. Para validação do modelo são usados resultados de cominuição cm britadores cônicos 

operando em três circuitos industriais de produção de brita para a construção civil. 

DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

A descrição clássica da britagem por compressão (realizada cm britadores giratórios, cônicos c de 

mandíbulas) é realizada com base nos ciclos de quebra e classificação que se repetem durante a passagem das 

partículas através da câmara de britagem. Essa formulação , proposta originalmente por William Whitcn (Napicr-
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Munn ct ai., 1996), é mais convenientemente representada por (King, 200 I) 

c p1 =(I- C1)x1 , (l) 

cujo carátcr recursivo toma fácil a sua implementação computacional. 

Além da distribuição granulométrica da alimentação p( , a previsão de resultados de britagem (Equações I) 

requer o conhecimento das matrizes bij c Cj, as quais representam a funções quebra c classificação, respectivamente. 

Uma forma funcional frcqücntcmcntc usada na dctcm1inação da função classificação é dada por (King, 200 I) 

C;= C(d;) = 0,0 para d; <dr 

= I,o-( d; -d" J para d1 < d; < d 2 
(2) 

di -d" 

= 1,0 para d; > d2 

Na Equação 2, d 1 representa o menor tamanho de partícula que o britador pode comprimir e, portanto 

quebrar, enquanto d2 representa a maior partícula que pode passar através do britador no instante de maior abertura 

do ciclo. Os tamanhos, d1 c d2, são dirctamcntc influenciados pela abertura de posição fechada do britador (APF). 

King ( 1990) sugere as seguintes aproximações para d 1 c d2: 

c (3) 

Os parâmetros r c fJ nas Equações (3) são determinados a partir de resultados industriais de britagem. No 

presente trabalho usou-se o valor de n = 2,3 para todos britadores (Napier-Munn et ai., 1996). 

Diferentes formas funcionais têm sido utilizadas no cálculo da função quebra. Enquanto a equação de 

Austin com três parâmetros é a mais frcqücntcmcntc usada (King, 1990), pesquisadores do Julius Kruttschnitt 

Mineral Research Centre (JKMRC) (Napicr-Munn ct ai., 1996) têm preferido interpolar os dados de quebra de 

partículas por Splincs cúbicas. No presente trabalho propõem-se descrever a função quebra na forma normalizável a 

partir da função de Rosin-Rammlcr truncada, dada por (King, 2001) 

_ . _ (d,f~J. - IJ 
Bu- B(D; ,d) - 1- (l-t 10) (4) 

sendo d j = (D j D j+ l) 
0

·
5

, Dj são as aberturas das peneiras e a é um parâmetro que requer ajuste a partir de dados 

experimentais de quebra de partículas individuais. Os valores de bij podem ser obtidos a partir da função quebra 

acumulada por 

c (5) 

O parâmetro t 10 para cada classe de tamanhos j pode ser determinado a partir de resultados de ensaios de 

quebra na célula de carga de impacto (Tavares c King, 1998). O valor de t10 depende do material, da energia de 

impacto aplicada c do tamanho de partícula, podendo ser descrito por 

(6) 

sendo, Ecs a energia específica de impacto aplicada. E50 é a energia de fratura mediana, que representa a energia de 

impacto na qual metade das partículas sofrem ruptura, sendo dada por (Tavares e King, 1998) 
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E,}= E. H~: J] (7) 

A previsão do consumo energético de cada britador das usinas foi realizada a partir da modificação no 

modelo usado pelo JKMRC. O modelo, desenvolvido por Andersen ( 1988), é aplicado a vários tipos de britadores, 

fornecendo previsões bastante satisfatórias (Morrei ct ai. , 1992). O mesmo é baseado na expressão 

P=APc + Pn '· (8) 

sendo P a potência efetivamentc empregada pelo britador durante a operação, P,. a potência calculada com base cm 

ensaios com partículas individuais, P. a potência utilizada pelo britador vazio c A um fator adimcnsional para um 

britador particular, obtido por regressão linear, que tipicamente varia de I ,2 a I ,5 (Napicr-Munn et ai., I 996). 

O cálculo da potência com o teste com a célula de carga de impacto, P"' é baseado cm 

i 
pc ==L E csr.rl C;X; 

i=l 

(9) 

sendo que EcstiO é a energia específica de cominuição para o valor predominante de t 10 para o tamanho i (kWh/t),j é o 

número de intervalos de tamanho e x1 é vazão mássica (em t/h) do tamanho i através da câmara de britagem 

(Equações 1). Portanto, Pc é a energia total requerida para reduzir a distribuição de tamanhos da alimentação até a 

distribuição do produto, caso toda a redução se realizasse no teste de quebra (Napier-Munn et ai., 1996). 

A energia específica de cominuição, Ecsi, relativa para cada tamanho i, pode ser obtida com base cm 

descrições de fratura do minério, ou seja, relações E cs - 110, obtidas com o teste de quebra, sendo t10 a porcentagem de. 

material passante numa abertura de lO% da maior fração da alimentação após a quebra (Napicr-Munn et ai , 1996). 

EXPERIMENTAL 

Caracterização da fragmentação por impacto 

Amostras provenientes de três mineradoras de brita - Pedra Sul Mineração (granito/chamokito ), Pedreira 

Vigné (sienito) e Pedreira Santa Luzia (gneisse)- foram colctadas. As características de fratura c fragmentação de 

partículas individuais (relação entre energia de impacto e fragmentação c energias de fratura) foram determinadas 

com o auxílio da célula de carga de impacto (Tavares c King, 1998; Pereira ct ai., 2004). 

A preparação das amostras para os ensaios consistiu da separação de frações estreitas de tamanhos por 

peneiramento. Dez frações de tamanhos, correspondentes a tamanhos desde 106 até 2,36 mm, foram preparadas. 

Amostras contendo de trinta a cem partículas foram submetidas a impactos a diferentes níveis de energia na célula de 

carga, que variaram desde O, I até 2,5 kWh/t. Esses níveis de energia eram controlados pela escolha da combinação 

adequada de altura de queda e peso de impactor. Imediatamente após os ensaios, os fragmentos de cada amostra 

eram analisados por peneiramento híbrido (úmido/seco) em um peneirador RO-TAP® pelo período de lO minutos. 

Amostras de fraçõcs selecionadas também foram submetidas a ensaios nas células de carga de impacto a fim de 

detem1inar a distribuição de energias de fratura. 
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Amostragem em circuitos de britagem 

Amostragens dos fluxos da alimentação c produto de diferentes tipos de britadores cônicos c giratórios 

foram realizadas nas usinas industriais da Pedra Sul Mineração Ltda (Matias Barbosa, MG), Pedreira Vigné Ltda 

(Nova Iguaçu, RJ) e Pedreira Santa Luzia Ltda (Itaguaí, RJ), com os britadores operando a diferentes aberturas de 

posição fechada (APF). O procedimento sugerido por Napicr-Munn et ai. (1996) foi adotado na coletas, o qual 

consistiu em medir uma extensão de 5 m de COITcia para retirada do material maior que 75 mm, seguido de coleta 

integral do material contido em 2 m de correia. 

Amostras para análise foram compostas a partir das coletas realizadas em duplicada desses fluxos no 

circuito. Após o controle da APF do britador, realizada pela variação da pressão de óleo do britador (na 

disponibilidade do sistema Hidroset~') e a operação do circuito sob condições estáveis pelo intervalo de, pelo menos, 

dez minutos, precedia-se à parada do circuito. Durante o período de operação nmmal era medida precisamente a 
o 

potência de trabalho do motor do britador. Durante a parada era medida a abertura de posição fechada do britador 

pela inserção de gabaritos de chumbo dentro da câmara dos britadores vazios. Maiores detalhes sobre o 

procedimento adotado nessas amostragens podem ser encontrados cm outras publicações (Neves e Tavares; 2003). 

Em todos os casos, as amostragens dos britadores eram realizadas enquanto o britador operava com câmara cheia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização dos materiais 

A síntese dos parâmetros de quebra dos materiais estudados é apresentada na Tabela 1. O granito se destaca 

por apresentar a maior resistência c o gneisse pela menor. Por outro lado, o sienito se caracteriza por apresentar um 

efeito significativo do tamanho de partícula na resistência, o que a toma menos resistente que o granito para 

tamanhos de partícula inferiores a, aproximadamente, 22 mm. 

Tabela 1 - Parâmetros das Equações 4, 6 c 7 para os materiais estudados 

Material l1o,max (%) 77 Ew (J/kg) do(mm) rjJ a 

Granito 50,9 0,0105 44,6 2,0 1 '15 0,82 

Sienito 52,1 0,0085 26,8 12,5 0,71 0,85 

Gncisse 56,2 0,0103 18,4 2,9 2,00 0,71 

A Figura 1 apresenta o ajuste da função quebra para a amostra de granito com as diferentes energias de 

impacto utilizadas. Pode-se observar a boa correspondência entre os valores medidos e simulados, o que demonstra a 

capacidade da função de Rosin-Rammler truncada (Eq. 4) de representar resultados de fragmentação de partículas. A 

Figura 2 ilustra a relação entre a energia específica de impacto c a fragmentação para a amostra de sienito, 

demonstrando que um efeito significativo do tamanho de partícula. Esses resultados são normalizados, a partir da 

medida da energia de fratura de partículas, resultando cm uma melhor representação da fragmentação de partículas 

de diferentes tamanhos. Uma análise mais detalhada desses resultados será objcto de uma publicação futura . 
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Figura 1 - Comparação entre a função quebra medida e a simulada para as fraçõcs 63 x 53 mm (esquerda) c 2,83 x 
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Figura 2- Relação entre t10 e Ecs (esquerda) c t 10 e Ej E50 (direita) para a amostra de sienito 

Avaliação do consumo energético dos britadores 

A Tabela 2 apresenta uma síntese dos dados de potência dos diferentes britadores ana lisados, assim como o 

ajuste do parâmetro A (Equação 11), obtido por regressão linear, e os parâmetros da função classificação (Eq. 3). 

Pode-se observar que os valores do parâmetro A variaram cm um intervalo mais amplo de valores que aqueles 

reportados por Napier-Munn ct ai. (1996). 

Os britadores foram caracterizados por meio do cálculo do consumo energético utilizando-se o modelo 

proposto. A Figura 3 compara os valores de potência medidos e os calculados para os britadores, observando-se a 

ótima correspondência entre os mesmos. É importante destacar que foram feitas medidas para os britadores operando 

com diferentes aberturas de posição fechada (APF), c para o H3000 (britador terciário) da Pedral Sul operando com 
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dois tipos diferentes de revestimento, e o modelo descreveu adequadamente ambas condições de operação. Por fim, a 

Figura 4 compara as análises granulométricas para os produtos do britador operando a diferentes APFs- calculadas a 

pm1ir do modelo proposto neste trabalho - às aná lises granulométn·ieas medida, mostrando boa correspondência. 

Tabela 2- Dados de potência c ajuste dos parâmetros dos britadores 

Usina Britador Potência nominal (k W) Potência vazio (kW) A r fJ 
S3000 149,1 39,5 0,99 1,68 0,53 

Pedra Sul H4000 223 ,7 69,1 1,24 1,80 0,50 
(granito) H3000 MF 149,1 39,6 1,57 1,69 0,91 

H3000 MC 149,1 50,4 1,86 1,35 0,35 

Vigné H4000 186,4 55,9 2,36 1,95 0,95 

(sienito) 436 93,2 69,9 1,44 1,90 0,98 
H3000 149,1 55,9 1,79 1,95 0,95 

Santa Luzia S4000 186,4 24,5 1,66 1,90 0,90 

(gneissc) TS120 167,8 22,9 1,15 1,60 0,90 
436 167,8 24, 1 1,28 1,68 0,70 
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Figura 3 - Comparação entre a potência medida c a calculada para os diferentes britadores das usinas estudadas 
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CONCLUSÕES 

A função Rosin-Rammler truncada foi capaz de descrever adequadamente os resultados de quebra de 

partículas individuais na célula de carga de impacto. Para um dos materiais estudados (sienito) foi observado um 

efeito significativo do tamanho de partícula na resistência, o que resultaria cm discrepâncias significativas caso esse 

efeito não fosse considerado na simulação do britador. 

A utilização do modelo de Andersen modificado pcmlitiu descrever com precisão resultados de britagcm 

obtidos cm diversos britadores em operação cm três usinas industriais de produção de brita. 
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