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RESUMO 

O presente trabalho considera o uso de um sistema de duplo pêntlulo para investigar as propriedades de fragmentação 
dos minerais industriais. Para isso, partículas de 9,5 x 19, I mm foram preparadas a partir pedaços de microclínio, cujo 
work-index para moinho de bolas foi determinado anteriormente. Os testes de fragmentação foram realizados em um 
sistema onde a energia máxima disponível para quebra , proveniente de uma esfera de aço de 2,91 kg, é 9,0 J. A energia 
para a fragmentação da partícula foi estimada pela determinação do período de oscilação do pêndulo alvo, obtido 
através de um sistema óptico informatizado constituído de laser e fotodiodo. Os testes foram realizados em cinco níveis 
de energia, entre 2,5 e 8,5 J, sendo ensaiado pelo menos um lote de 20 partículas para cada energia. A reprodutibilidade 
dos ensaios e as energias específicas de fragmentação de cada lote foram analisadas em função das condições de leitura 
do período. Os resultados mostraram que tanto a energia específica de fragmentação (Ece) quanto a proporção de 
partículas menores que 1/10 do tamanho original (tiO) aumentam com a energia de impacto. A relação encontrada entre 
t 10 c Ece foi aproximadamente linear. Verificou-se que a energia específica de fragmentação do microclínio obtida com 
o método do duplo pêndulo é da mesma ordem de grandeza daquela determinada pela equação de Bond. Os resultados 
obtidos permitiram concluir que o sistema de duplo pêndulo instalado e a metodologia empregada permitem determinar 
a energia de quebra e as características geométricas da prole de partículas com reprodutibilidade satisfatória. 

PALAVRAS-CHAVE: energia específica de fragmentação; duplo pêndulo; microclínio; work-index; análise 
granulométrica. 

ABSTRACT 

This work presents the potentiality of a twin-pendulum apparatus to investigate the fracture properties of industrial 
minerais. For this, severa! lots of particles with 9.5 x 19.1 mm were prepared by crushing large pieces of microcline. 
Previously, the Bond work-index of this mineral was determined in a ball mill. The impact tests were carried out by 
using a twin-pendulum apparatus that was designed to provide a maximum input energy close to 9,0 1. The breakage 
energy was determined by measuring thc period of the rebound pendulum. This period was measured by using the 
optical signal of a diode detector collected by the sound card of a personal computer. The impact tests were conducted 
at five energy leveis ranging from 2.5 to 8.5 J. At least one lot with 20 particles was used for each energy levei. The 
repeatability and the reproducibility of the experiment and the breakage energy of each single test were analyzed 
considering the different methodologies adopted to determine the period of the rebound pendulum. As a result , it was 
observed that the specific breakage energy and the cumulative percentage passing at Y/10 (where Y is the original 
particle size) increase monotonously with the increasing of the specific breakage energy. lt was also noticed that the 
specific breakage energy of microcline is lower lhan lhal determined by lhe Bond equalion and both values increased 
linearly with lhe increase of the input energy. The results oblained with the twin-pendulum described in this work are 
suggestive for fracture properties investigations using industrial minerais. 

KEY-WORDS: specific breakage energy; twin-pendulum; microcline; work-index; particle size distribution. 
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L INTRODUÇÃO 

Minerais industriais são empregados em diversos seguimentos das indústrias químicas, farmacêuticas , de materiai s 
cerâmicos, vidros e celulose (Lins, 2005). Além da pureza, as especificações desses insumos se referem ao tamanho e à 
morfologia da partícula, sendo geralmente empregados em granulometrias finas ou ultrafinas (Wellenkamp, 1999). 
Ademais, sabe-se que à medida que tai s insumos são destinados it fabricação de produtos mais sofisticados, como é o 
caso das cerâmicas estruturais de alto desempenho e das cerâmicas funcionais utilizadas na fabricação de componentes 
elétricos e magnéticos, suas especificações passam a ser mais apertadas, impondo um maior controle sobre a produção e 
o processamento dessas matérias-primas. Assim, para o caso dos minerais industriais , estas exigências se voltam, 
decisivamente, aos processos de redução de tamanho e classificação granulométrica. Dentre estes, o primeiro ocupa 
posição de destaque devido ao alto consumo de energia inerente às etapas de britagcm c moagem (Wellenkamp, 1999; 
King, 200 I). 

Embora seja uma atividade industrial convencional, a cominuição é, ainda hoje, objeto de inúmeros estudos. Nas 
ultimas décadas, a cominuição vem sendo abordada a partir de modelos matemáticos que buscam compreender o 
processo de fragmentação do material durante a britagcm c a moagem (King, 2001). Por sua vez, a simulação numérica 
desses processos necessita de informações básicas sobre o comportamento da partícula sob ação de forças externas e 
sobre as propriedades mecânicas dos minerais, tais como rigidez, resistência, dureza e tenacidade ;I fratura. Para isso, 
experimentos de fragmentação em partículas isoladas têm sido propostos e aplicados para a determinação de paràmetros 
como a energia de fragmentação específica e a distribuição de tamanho da prole de partículas geradas (NarayanJn e 
Whiten , 1988; King, 1994; Tavares e King, 1998; Pereira et ai., 2004; Sahoo. 2006). Basicamente, três configurações de 
ensaios de fragmentação em partículas isoladas têm sido propostas , quais sejam : a célula de carga de impacto. o 
sistema de duplo pêndulo e a compressão com baixas taxas de carregamento. Entretanto, estes ensaios têm sido 
aplicados com maior constância para minérios para fins metálicos. Tavares c King ( 1998) apresentam as propried;:~des 
de fratura para partículas minerais de diversas naturezas, incluindo quartzo, apatita e m<Ínnore, determin;:~das com célub 
de carga de imp;:~cto. Recentemente, o sistema de duplo pêndulo foi empregado para estudar a degradação das p;:~rtícul as 
de carvão mineral decorrentes do transporte e manuseio (Sahoo, 2006). 

Face às inúmeras ocorrências de minerais industriais registradas no território brasileiro, especialmente aquelas oriundas 
das províncias pegmatíticas da região NE, o presente trabalho teve por objctivo operacionalizar um sistema de duplo 
pêndulo com vistas a contribuir para a compreensão dos mecanismos de quebra de partículas minerais de alta pureza. 
Para isso, a partir do sistema mecânico projetado e construído por Lira et ai. (2002) , procedeu-se ;I montagem de um 
dispositivo óptico de baixo custo que permite determinar a energia específica de fragmentação através da medida do 
período de oscilação do pêndulo alvo. Após a calibração do sistema, testes de fragmentação foram realizados em lotes 
de partículas de microclínio de 9,52x 19, I mm com energias de impacto entre 2,5 c X,5 1. Diferentes metodologias para a 
leitura e determinação do período do pêndulo alvo foram testadas para o cálculo da energia específica de fragmentação . 
Os resultados obtidos foram comparados às energias específicas de fragmentação obtidas com a lei de Bond para 
granulometrias equivalentes. Constatou-se que o aparato experimental e a metodologia escolhida para realização dos 
ensaios apresentam reprodutibilidade satisfatória para ensaios sistemáticos em partículas de médio diàmetro. 

2. DETERMINAÇÃO DA ENERGIA DE FRAGMENTAÇÃO PELO DUPLO PÊNDULO 

Conforme foi originalmente proposto por Narayanan e Whitcn ( 19XX), a seguir são apresentadas as principais etapas 
empregadas para o cálculo da energia específica de fragmentação usando o sistema do duplo pêndulo. No momento da 
colisão dos pêndulos, o balanço de energia pode ser descrito da seguinte forma : 

(I) 

onde E li e Elf são, respectivamente, as energias do pêndulo atuador antes e depois do impacto, E~[ é a energia do 
pêndulo alvo depois do impacto, Ec a energia consumida para fragmentar a partícula e Ep a energia dissipada pelas 
perdas acústica, térmica e de deformação elástica dos pêndulos. A parcela E2f é determinada experimentalmente, 
através da determinação do período do pêndulo alvo após o impacto. Para isso, inicialmente efetua-sc a calibração deste 
pêndulo. Considerando que o período (D varie linearmente com o quadrado do ftngulo de oscilação (A), tem-se: 

(2) 

onde a e b são as constantes obtidas pelo ajuste da reta aos pontos definidos pelo período do pêndulo alvo lançado a 
partir de ângulos (alturas) conhecidos. No ensaio, de posse das constantes a e b e da leitura do período, chega-se 
facilmente à altura de rebote do pêndulo alvo, e em seguida, à energia E~{ A velocidade do pêndulo atuador após 
impacto (v lj) e, consequentemente, sua energia Elf, é obtida pelo princípio da conservação do momento linear, ou seja: 
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(3) 

onde m/ e m2 são as massas dos pêndulos atuador e alvo, respectivamente, I'! i é a velocidade do pêndulo atuador antes 
do impacto, F2i e l'~/: são, respectivamente, as velocidades do pêndulo alvo antes de depois do impacto. Antes porém, 
faz-se necessário determinar o coeficiente de restituição de Newton (c) , definido como sendo o módulo da razão entre a 
velocidade relativa de separação dos pêndulos pela velocidade relativa de aproximação, ou seja : 

(4) 

uma vez que v2i =0. Substituindo-se ( 4) na expressão (3) chega-se na seguinte relação : 

(mi + m2 )v2 r 
e= . -1 (5) 

1111v1; 

Após o cálculo de e, determina-se vlf pela equação (4) e, a seguir, Elf Como a altura de lançamento do pêndulo 
atuador é conhecida, determina-se E/i pela aplicação da lei da conservação da energia mecânica. Por fim, volta-se à 
equação (I) e, desprezando-se as perdas, chega-se ao valor de Ec. 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O sistema de duplo pêndulo do Laboratório de Tecnologia Mineral da UFPE foi projetado e construído por Lira et ai. 
(2002). A Figura I apresenta um esquema ilustrativo deste sistema. Essencialmente, ele é constituído de uma esfera 
maciça de aço-carbono, de 2909,3 g e 87 mm diâmetro, e um cilindro, também em aço-carbono, de 5371,4 g com I 00 
mm de diâmetro e R5,4 mm de comprimento. Tanto a esfera (pêndulo atuador) quanto o cilindro (pêndulo alvo) estão 
fixados à uma estrutura metálica rígida através de fios de algodão pouco extensíveis. O comprimento dos cordões é de 
aproximadamente 90 cm. A velocidade máxima atingida pelo pêndulo atuador é aproximadamente 2,5 m/s. A estrutura 
metálica, constituída de cantoneira e tubos vazados de seção quadrada, está fixada às paredes e ao piso do laboratório. A 
câmara de teste é fechada lateralmente por placas de acrílico transparente e sua base é constituída por uma estrutura 
arredondada de fibra de vidro. Na superfície inferior do pêndulo alvo foi soldada uma placa com um rasgo na forma de 
U de maneira a possibilitar, à cada passagem do pêndulo pela cota de referência, que o feixe luminoso seja interrompido 
duas vezes, possibilitando, com isso, a obtenção de até quatro leituras do período para cada oscilação. 

pêndulo alvo 

laser 

Figura 1- Representação esquemática do sistema de duplo pêndulo da UFPE. 

A determinação do período de oscilação do pêndulo alvo é efetuada através de um sistema óptico constituído 
essencialmente por um laser de 3 mW (650 nm), um detector fotodiodo, uma fonte de 5 VDC (2 A), um circuito 
eletrônico para condicionamento e conversão do sinal luminoso e um computador PC. Este sistema foi construído pela 
empresa Rapp OptoEiectronic (Hamburgo, Alemanha) atendendo à nossa solicitação. Quando o pêndulo alvo 
interrompe ou abre o caminho óptico, o sistema eletrônico emite um sinal de polaridade positiva ou negativa à placa de 
som do computador. Este sinal é convertido e registrado como um pulso sonoro através de uma interface Audacity que 
armazena o histórico das oscilações do pêndulo em função do tempo. O computador utilizado possui um processador de 
2.66 GHz e memória RAM de 512 Mbytes. A Figura 2 ilustra as quatro variações de voltagem associadas a uma 
oscilação completa do pêndulo alvo, mostrando que o período relacionado a cada oscilação pode ser obtido como sendo 
uma média de até quatro leituras. A leitura de cada período e feita com uma precisão de I ,45 ms. 
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O mineral empregado neste estudo é proveniente do Província Pegmatfticn do Seridó-Borborema. Trota-se de um 
feldspnto pottíssico, constituído essencialmente por microclínio (KAISi30 8) e algum teor de nlbila (Na.AISi30 8). A 
espectrometria por fluorescência de raios-X revelou que as concentrações mássicas de Si02, K20, Al20 3 e Na20 deste 
material são 54,50, 29,30, 12,20 c 0,21%, respectivamente. O work-index para moinho de bolas deste mineral foi 
determinado em estudo anterior e o valbr médio encontrado foi 14,93 ± I ,29 kWh/t, (Santos cl ai. 2006). Para os testes 
de fragmentação, a preparação de amostras foi realizada utilizando três britadores de laboratório (mandíbulas, teixo), 
cujas características foram descritas no trabalho c1tado anteriormente. Blocos de feldspato totalizando 4021,2 g foram 
fragmentados e as partículas produzidas foram classificadas em faixas de tnmanhos compreendidas entre 4.74 e 19, I O 
mm. Em seguida, para cada faixa de tamanho, as pnrtículas foram examinadas visualmente sendo selecionadas somente 
aquela que apresentaram dimensões aproximadas nas direções X.Y,Z. Partículas muito alongadas foram descnrtadas. 
Para o presente estudo, foram utilizas apenas partículas classificadas na faixa 9,52x 19, IOmm. Tais partículas foram 
divididas em 12 lotes de 20 unidades. A massa m~dia dos lotes foi de 40,54 g. 

Figura 2- Tela do programa Audaciry indicando os pulsos associados ao fechamento e abertura do feixe laser durante 
uma oscilação completa do pêndulo alvo. 

Os ensaios de fragmentação foram realizados em cinco níveis de energia distintos, quais sejam: 2,85, 4,28, 5,70, 7, 14 
e 8,56 J. Antes porém, foi efetuada a calibração do pêndulo alvo para o intervalo de 2,5 a 9,0 J de acordo com o 
procedimento proposto por Narayanan e Whiten (1988). O procedimento de ensaio consiste em posicionar a partícula 
no centro do pêndulo alvo, ftXando-a lateralmente por meio de uma pequena tira de fita adesiva. O pêndulo atuador é 
lançado de uma altura (H), tomada em relação à posição de repouso dos pêndulos. O aplicativo Audaciry é inicializado 
alguns instantes antes do lançamento do pêndulo atuador. Após o impacto, o pêndulo atuador é retido manualmente e o 
pêndulo alvo oscila, abrindo e fechando a passagem do feixe luminoso. A coleta das oscilações é feita durante cerca de 
50 s. O procedimento é repetido para as demais partículas do mesmo lote. O material produzido na fragmentação de 
cada lote é recolhido com auxilio de pincel e espátula, pesado c embalado. Na maioria das situações, mais de um lote de 
partículas é ensaiado para o mesmo nível de energia. Entre um nível de energia e outro o sistema de duplo pêndulo é 
mantido em repouso por pelo menos 24 horas. As análises granulométricas dos produtos são realizadas em peneiras da 
série Tyler até a malha de 74 j..lm. Abaixo de 0,837 mm, as análises são realizadas via úmido com vibração mecânica. 
As análises granulométricas dos lotes ensaiados com o mesmo nível de energia são realizadas conjuntamente. 

Quatro procedimentos foram empregados para a determinação do período de oscilação do pêndulo alvo, quais sejam : 
(i) período médio resultante das dez primeiras oscilações; (ii) valor máximo registrado dentre as dez primeiras 
oscilações; (iii) valor médio resultante de quatro leituras para as cinco primeiras oscilações; (iv) valor máximo 
registrado pelo menos duas vezes dentre as cinco primeiras oscilações considerando quatro leituras para cada oscilação. 
A determinação da energia especifica de fragmentação (Ece) foi então calculada para cada partfcula ensaiada. Para isso, 
a massa da partícula correspondeu à massa média do lote dividida pelo numero de partículas. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma vez que a energia de fragmentação depende da determinação experimental do período de oscilação do pêndulo 
alvo, vários testes foram realizados buscando-se compreender a dinâmica deste pêndulo. Uma preocupação foi conhecer 
a influência da resistência do ar e do atrito do sistema de fixação sobre a oscilação do pêndulo pois Narayanan e Whiten 
(1988) relatam que, o período corrigido da primeira oscilação foi obtido através do registro das 25 primeiras oscilações. 
Uma outra questão foi verificar a repetibi lidade e a reprodutibilidade das leituras. Isto posto, a Figura 3 apresenta as 
leituras dos períodos em função da oscilação para cinco alturas de lançamento do pêndulo alvo realizadas em duas 
condições distintas. Na Figura 3(a), resultante da leitura do perfodo para 30 oscilações sucessivas, observa-se que o 
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amortecimento afeta o período para os maiores níveis de energia, i.e., H = 316 e 187 mm. O efeito do amortecimento 
também é notado no terceiro e quarto níveis para oscilações superiores a 10. A Figura 3(b) apresenta o período médio 
de cinco leituras para dez primeiras oscilações realizadas para cada nível de energia. Neste caso, observa-se que a 
influência do amortecimento é menor, sendo observada apenas para H = 316 mm. O desvio-padrão associado a cada 
valor médio mostra que as medidas apresentam repetibilidade satisfatória para a determinação do período de oscilação 
usando o sistema de aquisição proposto. Observou-se que as leituras dos períodos flutuam entre os mesmos valores, 
sobretudo quando se considera a estrutura de sub-perídos. Considerando a regularidade das leituras observada na Figura 
3(b), a determinação dos períodos durante os ensaios foi realizada considerando-se as dez primeiras oscilações. 

:E 1 94 o . 
-c 
.!::! 

~ 1.92 

1.90 

1.88 ............................................. ..a. ...................................... ...... 

o 5 10 15 20 25 30 
oscilação 

(a) 30 oscilações 

Figura 3- Leitura do período do pêndulo alvo em função do número de oscilações para obtenção da curva de calibração. 

Curvas de calibração do pêndulo alvo foram obtidas usando as leituras ilustradas na Figura 3. A Tabela I apresenta as 
constantes das retas ajustadas aos pontos experimentais. As três calibrações foram realizadas nas mesmas condições, 
variando-se apenas o procedimento de leitura dos períodos. Na primeira e a segunda calibrações, o período resultante 
corresponde à media de 30 oscilações sucessivas e na terceira, o período resultante corresponde à media de 10x5 
oscilações. Nota-se que as constantes a e b são próximas, evidenciando a reprodutibilidade dos resultados de calibração. 
A maior diferença observada na terceira calibração deve-se à mudança na condição de determinação do período. 
Conforme mostrado na Figura 3(b), a terceira calibração sofreu menor influência do amortecimento do sistema. Assim, 
as constantes a e b desta calibração foram empregadas para o cálculo da energia de fragmentação. 

Tabela I- Coeficientes linear (a) e angular (b) e fator de correlação linear (r2
) das curvas de 

calibração do período de oscilação do pêndulo alvo. 

data da calibração 
13/12/06 
14/12/06 
05/02/07 

a 
1,8835 
1,8833 
1,8793 

b 
0,0873 
0,0870 
0,1032 

r' 
0,9891 
0,9979 
0,9903 

A Figura 4 apresenta a energia específica de fragmentação média (Ece) em função da energia inicial de impacto (Ei). A 
Figura 4(a) corresponde aos valores de Ece obtidos a partir dos períodos lidos nas dez primeiras oscilações, sem 
considerar a estrutura de sub-períodos. Na Figura 4(b), Ece foi calculada a partir das cinco primeiras oscilações, 
considerando os sub-períodos. Para todas as situações, nota-se que Ece aumenta linearmente com o aumento de Ei. 
Narayanan e Whiten (1988) e Sal10o (2006) encontraram o mesmo comportamento entre Ece e Ei, usando energias de 
impacto da mesma magnitude. A tabela II apresenta os valores das constantes a e b das retas ajustadas aos pontos 
experimentais assim com os respectivos coeficientes de correlação. Para o intervalo de energias estudado, observa-se 
que o critério usado na determinação do período afetou ligeiramente o comportamento de Ece em função da energia de 
impacto, sobretudo quando a estrutura de sub-períodos não foi considerada. Os coeficientes angulares das retas 
ajustadas mostram que quando se usa o valor máximo, Ece é maior. 
Teoricamente, o cálculo da energia de fragmentação deveria ser feito usando o período lido imediatamente após o 
impacto (Narayanan e Whiten, 1988). Isso não é feito pelo fato de, na prática, haver a possibilidade do primeiro período 
ser afetado por modos de oscilação que não ocorrem no plano vertical do pêndulo. Analisando o registro das oscilações 
imediatamente após o impacto, nota-se que, estatisticamente, existe a tendência de ocorrer mais distorções para os 
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maiores níveis de energia (H 2: 200 mm). No cálculo de Ece, observando-se o coeficiente de restituição (e), nota-se uma 
maior freqüência de valores negativos para os maiores níveis de energia. Este fato pode ser explicado pela perda de 
energia que ocorre logo após o impacto devido à excitação de modos de vibração que estão fora do plano vertical do 
pêndulo. Comparando os valores de e para as quatro condições de determinação do período, constatou-se que a 
ocorrência de valores negativos é menor quando se toma o período máximo dentre as 4x5 osci lações. Como e< O não é 
teoricamente admissível durante uma coli são, os valores de Ece mais coerentes com a realidade são aqueles obtidos 
usando o período máximo encontrado dentre as cinco primeiras oscilações considerando a estrutura de sub-períodos. 

3.0 

o média 10 leituras 
2.5 <>leitura máxima 

2.0 
ôi 
3 
Cll 1.5 
u w 
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2.0 4.0 6.0 
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(b) usando 4x5 leituras 
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Figura 4- Energia específica de fragmentação (Ece) em função da energia de impacto (Ei) para o microclínio com 
tamanho de partícula entre 9,52x 19, I mm usando quatro procedimentos para o cálculo do período do pêndulo alvo. 

Tabela II -Coeficientes linear (a) e angular (b) e fator de correlação linear(/) das retas ajustadas 
aos pontos experimentais da energia específica de fragmentação em função da energia de impacto. 

método de determin<!ÇãO do _ll_eríodo (I b / 
média de I x I O leituras -0,1164 0,3247 0,9891 
valor máximo em I O leituras -0.4711 0,3755 0,9927 
média de 4x5 leituras -0,0297 0,3070 0,9821 
valor máximo em 20 leituras -0,1802 0,3398 0,9963 

A Figura 5(a) apresenta as curvas de distribuição granulométrica da prole de partículas geradas a partir dos ensaios de 
fragmentação. Até a malha de aproximadamente 0,5 mm, observa-se que a fração passante decresce de forma esperada 
em função de E;, i.e ., quanto maior a energia de impacto maior a fração passante para uma dada abertura. Entretanto, 
nota-se que abaixo de 0,5 mm a fração passante resultante da fragmentação com E; = 8,56 J se confunde com a curva de 
E; = 7,14 J. A seguir, para aberturas ainda menores , nota-se que a fração de partículas < 0,08 mm é maior para o lote 
fragmentado com E; =5,70. Antes de buscar uma explicação para tais resultados, deve-se considerar a possibilidade de 
que a metodologia empregada para efetuar as análises granulométricas pode não ter resolução suficiente para diferenciar 
tamanhos inferiores a 0 ,5 mm entre os lotes fragmentados com energia de impacto maiores que 5.7 J . A abertura da 
malha por onde passa 80 o/o do produto, obtida pela extrapolação das curvas mostradas na Figura 5, aumentou de 4,5 
mm até aproximadamente 12 mm entre a menor e a maior energia de impacto. 

A Tabela III mostra as perdas de massa decorrentes dos ensaios de fragmentação e análises granulométricas. Observa-se 
que as perdas de massa decorrentes dos ensaios foram próximas umas às outras e menores que 0,8 o/o em relação à 
massa inicial do lote . Já as perdas relacionadas às análises granulométricas apresentaram maior variação entre si, 
chegando a 2,24 o/o para o lote usado no maior nível de energia. As maiores perdas foram observadas para aqueles lotes 
que apresentaram maior irregularidade nas curvas da Figura 5(a). A perda de massa total variou entre 0 ,7 e 3 %. 

Tabela III - Perdas de massa determinadas em relação à massa original dos lotes ensaiados em diferentes energias. 

energia de impacto (J) 2,854 4,281 5,708 7, 135 8,562 
perda de massa relativa ao ensaio(%) 0,64 0,69 0,42 0,60 0,77 
perda de massa relativa à analise granulométrica (%) 0,62 0,54 0,27 1,29 2,24 
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Figura 5- Distribuição granulométrica do microclínio após ensaios de fragmentação (a) e família de curvas t11 em função 
do parâmetro t /0 (b) . Tamanho original da partícula 9,52x 19, I mm. 

O parâmetro t 10, que corresponde à fração menor que III O do tamanho da partícula teste (Narayanan e Whiten, 1988), 
foi determinado considerando o tamanho original como sendo a média entre os limites, i.e., 14,31 mm. Pelo fato do 
intervalo de tamanhos da partícula teste ser amplo, calculou-se também o parâmetro tiO considerando os tamanhos 
máximo e mínimo das partículas. Adicionalmente, foram determinados os parâmetros t5, t25, t50 e t75 para todos os 
níveis de energia. A família de curvas tn resultante é apresentada na Figura S(b). Os valores de t5 e tiO foram obtidos 
pela extrapolação das curvas da Figura S(a) para as aberturas de 2,862 mm e I ,431 mm, respectivamente. Curvas desta 
natureza foram empregadas anteriormente para normalizar a granulometria da prole de partículas produzidas 
(Narayanan e Whiten, 1988; Weedon e Wilson, 2000, Lira et ai. 2002). Observa-se que a relação entre tn e tiO deixa de 
ser linear para n 2: 25 . 

A Figura 6(a) apresenta a variação de tiO em função de Ece para cada nível de energia (Ei). A relação encontrada para 
os valores extremos de tiO (usando os tamanhos máximo e mínimo do intervalo de tmanaho) comEce foi semelhante ao 
comportamento observado na Figura 6(a). Isto sugere que o fato das partículas originais terem sido classificadas em um 
intervalo largo não afetou o comportamento de tIO com Ece. Para o intervalo de energia investigado, nota-se que o 
comportamento de tiO em relação à Ece é praticamente linear. Os coeficientes das curvas ajustadas aos pontos 
experimentais assim como os respectivos coeficientes de correlação estão inseridos na Figura 6(a). Narayanan e Whiten 
(1988) propuseram uma relação do tipo a + bLn(Ece) para tiO e Ece. Uma função do tipo a[l-exp(-bEce)] foi 
posteriormente proposta por outros autores (King, 2001). Aqui, apenas partículas de mesmo diâmetro nominal foram 
utilizadas. Logo, as constantes a e b da Figura 6(a) ainda não podem ser usadas para caracterizar a susceptibilidade do 
microclínio à fragmentação por impacto. Ensaios adicionais com tamanhos de partículas variados também são 
necessários para melhor compreender o comportamento do parâmetro tiO comEce. 
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Figura 6- Relação do parâmetro tiO com a energia específica de fragmentação (a) e a energia de fragmentação calculada 
pela fórmula de Bond (Eb) estimada a partir das granulometrias das proles de partículas de microclínio (b). 
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Os valores de Ece usados na Figura 6(a) foram comparados à energia de fragmentação determinada pela lei de Bond . 
Para tanto, a abertura da malha por onde passa 80% da alimentação (F80) foi tomada como sendo 80% do tamanho 
máximo da partícula ( 19, I mm). Usando o valor de WJ apresentado anteriormente, a energia de Bond foi calculada para 
cada valor de P80 obtido com os diferentes níveis de impacto. P80 juntamente com as energias de fragmentação de 
Bond (Eh) e os respectivos valores de Ece são apresentados na Figura 6(b ). Observa-se que Eh aumenta mais 
rapidamente do que Ece à medida que a energia de impacto aumenta. Para o maior nível de energia, a diferença entre 
Ece e Eb é de aproximadamente 30%. A diferença constatada pode ser explicada pelo fato de que o WJ usado foi 
determinado em um moinho de bolas, onde, além do impacto estão presentes os mecanismos de fragmentação por atrito. 

4. CONCLUSÃO 

Os testes de calibração e os ensaios de fragmentação com o microclínio mostraram que o sistema de duplo pêndulo 
instalado na UFPE permite a determinação de propriedades de quebra de partículas minerais de médio diâmetro com 
energias de impacto de até 8,5 J. Pela análise do coeficiente de restituição, concluiu-se que a energia de fragmentação 
pode ser calculada de forma coerente quando se atribui ao período do pêndulo alvo o valor máximo repetido pelo menos 
duas vezes dentre 20 leituras coletadas nas cinco primeiras oscilações. Para o intervalo investigado, observou-se que a 
energia de fragmentação específica do microclínio aumentou linearmente com o aumento da energia de impacto e que 
sua relação com o parâmetro tiO também foi aproximadamente linear. Os resultados mostram que a energia necessária 
para moer o microclínio segundo a lei de Bond é superior àquela determinada pelo ensaio de impacto. 
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