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RESUMO 
A model agem de processos de commu",:ão estú atravessando um períod o de grandes avanços. Enquanto no passado as 
descrições quantitativas eram baseadas quase que exc lusi vamente cm informações g lobais do processo. como a potên
cia total consumida. hoje jú é possíve l descrever com grande detalhe. cm particular em função do advento do método 
dos elementos discretos (DEM). o ambient e meciinico que envolve as partículas no interior de britadores c moinhos. O 
uso dessas informações. junto it compreensão da resposta do material aos diferentes modos de aplicação c amplitudes de 
esforços. permitirú prever resultados da cominuição industrial com grande tidc lidade no futuro. O presente trabalho pro
põe um modelo mecanisti co de processos de cominuiçiio, o qual é baseado na combinação de informações do DEM so
bre o ambiente mednieo da cominuiçào a result ados de ensaios de quebra de partículas sob a ação dos diferentes meca
nismos encontrados nos processos industriais. Além de oferecer uma descrição mccanística. o modelo permite a mode
lagem de di fcrcntcs processos de hritagem, moagem c até de degradação durante o manuseio c transporte, pois as in
flu ênci as do material c do eq uipamento sào desacopladas. de form a que a importânc ia relati va dos diferentes mecani smos de 
fragmentação pode variar. dependendo do tipo c magnitude dos esforços aplicados no material no interior do eq uipamento. 
O trabalh o <:presenta estudos de casos do modelo na s imulação da degradação que ocorre durante o manuseio e transporte de 
minério de ferro. bem como da moagem descontínua de materiais sclccionados cm um moinho de bolas, com boa correspon
dência entre os resultados medidos c si mulados . 

PALAVRAS-CHAVE: Cominuição. modelagem matemática. energia de frat ura, mode lo generali zado 

ABSTRACT 
Mathcmatical modding of comminution is undergoing: signiticant advances at lhe prescnt time. While in the past quantitative 
descriptions wcrc almost uni vcrsa ll y hased on global infonnation on lhe equipment , such as to ta l powcr draw, now it 
is possiblc to dcsnibc in grea t dctail, particularl y with the dcvelopment of thc discretc elcmcnt method (DEM), lhe 
mechanical environment surrounding particlcs inside crushcrs and mills. Thc use of thcse picccs of infom1ation , coupled 
to an undcrstanding of the material responsc to thc diffcn.:nt modcs of application o f stresscs and magnitudes wi ll 
allow pred iction of comminution results at hi gh fidclity in the future. The prcsenl work proposes a mechanistic modcl of 
comminution, which is hased on the comhination of OEM data on lhe mcchan ical cnvironment on a size rcduction machinc 
to rcsults of dctail ed hrcakagc tests that descrihe the material responsc to thc diffcrent kinds of stresscs found ín industrial 
comminution processes. Besidcs otlcring: a mechanistic description , lhe modcl allows modeling ditTercnt processes. since 
the intlucnccs of material and cquipmcnt are dccouplcd. As a rcsult , depending on the typc and magnitude of thc app li cd 
strcsses. thc relati ve importancc of the di tkrent hrcakagc mcchanisms varies. which makcs it possible to dcscribe thc 
ditTcrcnt industrial processes used in size reduction. Thc papcr prcsent s case studics o f the gcncrali zed modcl in thc 
simul ation o f thc dcgradation of iron me lumps during handling and transpor!, as well as of batch grinding of sclccted ores 
in a ball mil i. with good correspondence hctwccn measurcd and prcdictcd rcsults in both cases. 

KEY WORDS: Comminution. mathematicalmodc ling, fracture energy, gcnera lizcd model 
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I. INTRODUÇÃO 

Processos de cominuição representam uma parcela significativa dos custos de investimento c de ope
ração de usinas de beneficiamento de minérios, bem como de unidades de f~tbricaçào de cimento Portland, de 
maneira que a scleção adequada do processo de britagcm c moagem, assim como o dimensionamento corre
to dos equipamentos, impactam dirctamentc o sucesso de um empreendimento. Modelos matemáticos represen
tam na atualidade fcn·amentas de grande utilidade na escolha do tipo c porte dos equipamentos a serem adota
dos cm uma usina ou fábrica, bem como na definição do arranjo ótimo dos equipamentos de cominuição e 
classificação dentro do circuito. Outrora realizados exclusivamente utilizando modelos matemáticos empíricos, 
ensaios de laboratório que emulam os processos industriais. c catálogos de t~tbricantcs , a sclcção c o dimen
sionamento de moinhos c britadores são atualmcntc amplamente realizados utilizando simuladores de proces
sos, os quais se baseiam em modelos matemáticos fenomenológicos. Esses modelos, dentre os quais o mo
delo do balanço populacional tradicional é o melhor exemplo. se baseiam na descrição simplificada do proces
so, levando cm consideração alguns dos principais fenômenos que aluam sobre ele, bem como de relações em
píricas, as quais dependem freqücntcmentc de ajuste de modelos a dados industriais. 

Tentativas no sentido de descrever os processos de forma mccanística, ou seja. descrevendo com deta
lhe os micromecanismos que atuam nos diferentes processos de cominuiçào, começaram a ser realizadas a par
tir da década de 90. especialmente associadas à aplicação do método dos elementos discretos (DEM). Inicial
mente empregados na simulação do movimento dos corpos moedores cm moinhos de bolas (Mishra c Rajama
ni , 1992), hoje a técnica tem encontrado sucesso na simulação do movimento de corpos moedores cm dife
rentes tipos de moinhos, do transporte de minérios dentro de moinhos (Clcary. 2006). na descrição da brita
gcm em diferentes tipos de britadores (Djordjevic c outros. 2003; Lichtcr c outros, 200X) c até de sistemas de 
manuseio e transporte de minérios. Atualmcntc diversos sofilmres se encontram disponíveis que permitem es
timar a frcqüência c a magnitude da aplicação de esforços sobre partículas contidas no interior de britadores 
e moinhos. Entretanto, o uso exclusivo do DEM não é normalmente viúve! na previsão de resultados de 
processos de cominuição. Além de implicar cm um esforço computacional excessivamente grande na previsão da 
cominuição, não é ainda claro se as simulações da fragmentação de partículas usando DEM (p. ex ., Potapov 
c Campbell, 1994) fornecem uma descrição quantitativamente fiel à realidade. Assim, uma alternativa viável é a 
combinação de informações da mecânica da transferência de energia do equipamento para as partículas, ob
tidas por DEM, a informações fundamentais de quebra das mesmas, obtidas experimentalmente. utilizando um 
modelo matemático apropriado. 

O presente trabalho propõe um modelo matemático generalizado de processos de cominuiçào. Com o objc
tivo de descrever o processo de cominuição de forma independente de equipamento c material. o modelo se 
baseia na combinação de informações provenientes de ensaios cuidadosamente conduzidos. nos quais a resposta 
do material aos diferentes mecanismos de fragmentação é determinada, às informações oblidas pelo DEM. Este 
modelo, desenvolvido no Laboratório de Tecnologia Mineral da COPPE/UFRJ, é dito generalizado no sentido de 
que ele pode ser aplicado cm qualquer equipamento de cominuição uma vez que se tenha a descrição mecânica 
da aplicação de esforços no equipamento. Além de apresentar os princípios básicos do modelo, o trabalho de
monstra a sua aplicação na descrição da degradação de minérios durante o seu manuseio. bem como da moa
gem em batelada. 

2. MECANISMOS DE QUEBRA E APLICAÇÕES DO MODELO 

Sabe-se que a quebra de partículas em um determinado processo de cominuiçüo pode ocorrer segundo dife
rentes mecanismos, como mostra a Tabela I. Dependendo do equipamento, a quebra ocasionada por um deter
minado mecanismo pode ser desprezada (como por exemplo, impactos de partículas contra outras partículas 
ou contra o revestimento do moinho em um moinho de bolas de pequeno diâmetro), o que simplitica o proces
so de modelagem. De modo geral, o MGC foi desenvolvido de forma a contemplar os principais mecanismos 
de quebra. A fim de simplificar a abordagem, define-se quebra como aquela fragmcntaçüo na qual o corpo da 
partícula é dividido cm duas ou mais partes. geralmente originado pelo impacto de um corpo moedor sobre 
uma partícula. Por outro lado a abrasão é definida como a fragmentação que ocorre predominantemente pela re
moção de fragmentos da superfície da partícula, deixando a partícula original aproximadamente intacta. A Ta
bela I lista os mecanismos associados a alguns dos equipamentos mais comuns de cominuiçüo. 

Nos moinhos de bolas, o mecanismo predominante é a quebra das partículas por impacto dos corpos moe
dores, enquanto a abrasão tem uma influência secundária. o tanto mais importante quanlo maior a granulomc
tria do material. Nos moinhos autógenos, como os corpos moedores são do próprio minério, a cominuiçào ocor
re devido aos impactos das partículas sobre outras partículas c também sobre o revestimento do moinho, sen
do esses classificados como impactos autógcnos . Em britadores de impacto, geralmente a cominuição ocor-
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re pelo choque da superfície móvel contra as panículas ou vice-versa, bem como das partículas contra outras 
partículas. Nas operações de manuseio e transporte, como aquelas realizadas no transporte de minérios gra
nulados desde a usina de beneficiamento até o porto, impactos autógenos e quedas em chutes de transferência, 
correias c carregamento de navios são responsáveis por alguma fragmentação inadvertida q11e também pode 
ser descrita como um processo de cominuição. 

Tabela I. Mecanismos de quebra considerados no MGC e sua relevância em processos de cominuição 

Mecanismo Moinho de Moinho Moinho sem i- Britador de Degradaçlio 
de quebra bolas autógeno autógeno impacto por manu~eio 

Impacto 
(corpo) 

Abrasão 

Corpo moedor-partfcula Sim Não Sim Não Não 
Partfcula-part!cula Não Sim Sim Sim Não 

Partfcula-revestimento Não Sim Sim Sim Sim 

Sim Sim Sim Sim Sim 

O MGC precisa ser infonnado sobre o ambiente mecânico no equipamento de cominuição, como a freqü
ência c a magnitude das colisões. Tendo cm vista que estes parâmetros são muito dificeis de serem medi
dos dirctamente, a modelagem dos equipamentos é nonnalmente realizada com o auxilio do DEM. A Figu
ra 1 mostra resultados típicos do DEM para a cominuição em um britador cônico de laboratório, um moi
nho SAG e para a transferência de partículas em uma coneia transportadora. 

(a) (b) (c) 

Figura I -Visualização de simulações obtidas por DEM: (a) britador cônico de laboratório (Lichtcr e outros, 2008), 
(b) moinho semi-autógcoo industrial (Morrison c Clcary, 2008) e (c) transporte c manuseio de partículas 

(EDEM - www.demsolytions.com). 

3. O MODELO GENERALIZADO DA COMINUIÇÃO 

A formulação geral do MGC pode ser empregada na descrição da cominuição em processos contínuos dinâ
micos, contínuos estacionários, cm batelada, bem como processos com eventos discretos no tempo, como é o 
caso dos impactos repetidos de particulas contra uma superficie que ocorrem durante o manuseio e transporte. 
A sua fonnulação permite que se considere como características dos materiais particulados não somente a clas
se granulométrica {i) como também a classe mineralógica (/), de maneira que seja possível a modelagem da 
cominuição de misturas de materiais com características de quebra distintas em função das propriedades fun
damentais individuais de cada material. No caso de um processo de cominuição que pode ser aproximado por 
um modelo de mistura perfeita, tem-se, 

d[w11(t)M(t)] 1"( m ~[ D D ] ""' )wo•t ) 
--=.--::..;---'----" = w,1 t )W (r)+ (J)* ~ - ll.b - 11,. + A11.b + A,1_. - w11 ( 1 ( 1 ( 1) 

d1 t 

no qual M(t) é a massa de material no processo no tempo t, também cham~da de hold-up. w (t), wli• (t) e out 
i/ (t) são as frações mássicas de partículas contidas na classe i I no hold-up. no fluxo de alimentação e no flu
xo de descarga, respectivamente. W i•(l) e W 0"'(1) são os fluxos mássicos de entrada e saída. w é a frcqüên
cia de eventos de aplicação de energia no equipamento de cominuição. As funções A e D representam as ta
xas de aparecimento c desaparecimento de materia l na classe i I devido à quebra. Os índices b e s represen
tam as fragmentações por impacto e abrasão respectivamente. O índice k diz respeito aos impactos ocasio
nados por um determinado mecanismo. k pode, por exemplo, no caso do moinho de bolas representa um ta-
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manho de corpo moedor, ou no caso de moinhos autógenos ou semi-autógcnos, o tamanho de um corpo moe
dor autógeno. Detalhes sobre os termos A c D podem ser encontrados em outra publicação dos autores (Car
valho e Tavares, 2009) . Nesses termos as funções que descrevem o grau de intcraçào entre as partículas en
quanto recebem os esforços são descritas (Tavares c Carvalho, 2009). A Figura 2 apresenta esquematicamen
te o MGC , cujo princípio básico é o dcsacoplamento das contribuições do material (características de quebra) 
e do ambiente mecânico no processo de cominuição . Adicionalmente à equação I. são também necessárias 
descrições sobre a transferência de massas do interior do equipamento para a descarga, bem como de quais
quer efeitos internos de classificação. As características do material , levadas cm consideração no modelo , são 
avaliadas por meio de ensaios específicos reali zados em laboratório, descritos a seguir. 

Características do Material Características do ambiente de quebra 

(propriedades fundamentai s dete rminadas cm 
ensaios no lahomtório) 

(ohtidos por D\ :tv1 ou modelagem mcc[mtGt dn 
processo) 

Previsão do produto do processo 

• Energia de fratura • Espectro J..: cn<:rgias d..: 

• Susc<:ptihilidade ao dano + impacto _. • (iranulom<:tria 

• Função quebra de impacto • Modelo de transporte • Energ ias de fmtura 

• Parâmetros de abrasão • Clussificaçào 

Figura 2- Esquem a representativo do Modelo Generalizado da Cominuiçào (MCiC). 

3.1 Características do material 

Probabilidade de quebra das partículas ou distribuição de energias de fratura : A energia de fratura é a 
energia mínima necessária para que ocorra a fratura (quebra) de uma partícula individual. Sabe-se que partí
culas de um determinado material contidas em uma faixa estreita de tamanho apresentam diferentes energias de 
fratura. A distribuição de energias de fratura ou probabilidade de quebra significa que ao se impactar uma par
tícula com energia E ela possui probabilidade P(E) de fraturar. A determinação da distribuição de energias de 
fratura é realizada em laboratório na célula de carga de impacto (CC!) (Tavares, 2007). A distribuição de ener
gias de fratura é normalmente descrita adequadamente pela curva lognormal com parâmetros E 50 (mediana da 
energia específica de fratura) e a (desvio padrão da distribuição). A Figura 3a mostra as distribuições de ener
gia de fratura para diferentes materiais, enquanto a Figura 3b mostra como Eso varia com o tamanho de partí
cula para diferentes materiais. 

(a) 

~----------~--------~---------, 

~ 95 
0: 90 

" , 
~ 70. 
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, ~----~--~--------~--------~ 
1 10 100 1000 

Energia aspaciiCa d&lialura · E tJtkg) 
(h) 

j 1000 

" "O 100 

"' i5 
·0> 

E 

~ ·;:; 
g 
" "' ·;;, 
;;; 

· · O-- Bau)(ifa 
-)(--~ Gnaisse 

• Minério dE> cobre 
c 

"' 1 ~~~----~----------~--------~ 
0.1 10 

Tamanho de partícula (mm) 
100 

Figura 3 - (a) Di stribuições de energias de fratura obtidas na CCI para três minérios diferentes na faixa de 63 x 53 mm. 

As linhas representam o ajuste pela curva lognormal. (b) Variação da energia especifica média do.: fratura com o tama
nho de partícula para diferentes materiais (Tavares, 2007). 

Função quebra dependente da energia: O MGC considera a definição de quebra por impacto de maneira 
consistente com a medição de energia de fratura reali zada na CC! (Tavares, 2007). A conseqüência disto é que 
cm termos dos balanços de massa, uma partícula pode ser considerada fraturada c continuar na sua classe de 
tamanho original. Isto pode ser calculado utilizando-se a função quebra dependente da energia específica. 
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100.---,-----------~---------. 

10 

2 80·2 00 nm 
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100 
Energia de impacto I energia de fratura de particula 
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(b) 

Figura 4 (a) Rcla<,:ão entre o/)() c a razão energia de impacto/energia de fratura e (b) família de curvas 

de /)o x 117s ajustadas pelo modelo da função beta incompleta para um minério de ferro. 

70 

A modelagem da função quebra requer parâmetros que são determinados a partir do ensaio de queda de peso 
(Drup Weight Test - DWT), no qual partículas individuais contidas em faixas estreitas de tamanhos sofrem a 
ação de impactos de um dado nível de energia. O cálculo da função quebra para um dado tamanho de partícula 
c energia de impacto pode ser calculada a partir do parâmetro 11 O e, em seguida, interpolando-se os dados de 
110 x t11 s que são também obtidos no ensaio de queda de peso. 

Enfraquecimento das partículas: Sabe-se que a distribuição de energias de fratura de um material pode 
variar durante o processo de cominuição. Isto se deve ao fato que as partículas mais resistentes possuem 
uma maior probabilidade de sobreviver aos esforços mecânicos e também porque estas partículas sobrevi
ventes podem se tornar menos resistentes quando submetidas a esforços sucessivos. Ambos os efeitos são le
vados em consideração pelo MGC, o qual se baseia em um modelo baseado na mecânica do dano (Tavares, 
2009) para descrever esse fenômeno. 

O modelo que integra o MGC é baseado na mecânica do dano e na teoria de contatos de Hertz, dependen
do de apenas um parâmetro de ajuste, o qual é dirctamcnte relacionado à capacidade das partículas de absor
ver a energia na forma de dano, previamente à sua ruptura (Figura 5). 

Inicial 

o -) ' 

n = 1 n=2 
n=3 

Quebra 

Figura 5 -- Rcprcscnta<,:ão do enfraquecimento de uma partícula submetida a impactos sucessivos. 

Quebra por abrasão: Um mecanismo de quebra importante que ocorre cm praticamente todos os processos c 
equipamentos de cominuiçào é a abrasão, ou quebra superficial das partículas. O termo abrasão engloba a 
quebra por atrição c por lascamcnto, os quais são processos de quebra que ocorrem na superfície das partículas 
sem afetar o seu núcleo. As características de quebra superficial dos materiais podem ser caracterizadas a par
tir de um ensaio de tamboramcnto , como aquele padroni zado pelo JKMRC (Napier-Munn e outros, 1996). A 
partir desse ensaio obtém-se a taxa de quebra por abrasão Kj c os parâmetros da função quebra de abrasão 
Aij- Confonnc proposto no modelo generali zado da cominuição, quando partículas que sofrem impacto de 
magnitude insuficiente para ocasionar sua quebra por impacto elas sofrem a quebra superficial (abrasão). 

3.2 Características do processo (ambiente de quebra) 

O modo c a magnitude da aplicação dos esforços mecânicos sobre partículas de um material variam de 
acordo com o equipamento. No caso de moinhos de bolas, a ap licação de energia se dá pelos impactos dos corpos 
moedores, enquanto nos moinhos autógenos ele ocorre devido aos impactos dos corpos moedores autógenos. 
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Para os moinhos de bolas c autógenos, a determinação experimental do espectro de energias de impacto 
é muito difícil. Felizmente, uma alternativa viúve! é a simulaçào do movimento dos corpos moedores pelo mé
todo dos elementos discretos (DEM) (Mishra e Rajamani , 1992). O DEM é hoje uma técnica consolidada 
que pcm1ite simular um moinho cm três dimensões, possibilitando a previsão do espectro de energias de 
impacto e a potência utilizada com boa confiabilidadc (Powell c Morrison, 200~). 

No caso dos britadores a descrição mecânica da aplicação de esfórços se torna mais complexa. A dificuldade 
se deve ao fato de que nestes cquipàmcntos o transporte das partículas depende fundamentalmente de sua que
bra, de maneira que o DEM precisa ser utilizado de forma iterativa com o MCiC. 

4. APLICAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO 

A fim de demonstrar o caráter generalizado do MGC na descrição de processo de cominuição, dois es
tudos de caso são apresentados a seguir. 

4.1 Degradação por manuseio 

Uma aplicação prática c dircta do modelo é na previsão da degradação de partículas durante o seu manuse io. 
Esse é o caso das operações de transporte que ocorrem com os materiais desde n usina de processamento até 
seu destino final. Como o MGC é sensível a di fcrentes características da superfície sobre a qual as partícu
las estão sendo impactadas, é possível descrever eventos como a queda de partículas sobre a superfíci e de 
borracha de transportadores de correia, os impactos sofridos no chutes c também a queda sobre leitos de par
tículas ou sobre a chapa de metal cm um navio ou vagão vazio. Os mecanismos de quebra nestes casos são ba
sicamente os impactos autógcnos c a abrasào. 

Com o intuito de demonstrar que é possível prever a intensidade da quebra gerada quando uma popula
ção de partículas é submetida a repetidos impactos. 50 partículas contidas na f~lixa de 125 x 63 mm f(mtm 
submetidas individualmente a repetidas quedas de uma a ltura de 4 metros contra uma chapa de aço. O produ
to de cada impacto foi recolhido e analisado. A Figura 6 mostra o resultado do experimento comparado ao re
sultado simulado utili zando o MGC. 

-~- Inicial 
• 5 1mpactos 
o 1 O impactos 
• 50 1mpactos 

10 

Tam anho de particula (mm) 
100 

Figura 6 - Resultados experimentais (símbolos) c preditos (linhas) mostrando as distribuiçíh:s de 

tamanhos de particu lar após repetidas quedas de partículas de minério de ti:rrn na faixa de 
tamanho 125 x 63 mm contra uma superfície de aço a uma altura do: 4 metros . 

Percebe-se que a simulaçào descreve com alguma fidelidade o resultado da quebra para diferentes núme
ros de impactos. Este resultado foi obtido apenas utilizando-se inforn1açôes de caracterização das partícul as do 
material estudado (3.1 ), não demandando nenhum retro-ajuste para estimação dos parâmetros do modelo. 

4.2 Moagem em batelada 

Para demonstrar a capacidade prcditiva do MGC foi escolhido o moinho de bolas operando em bate
lada, o qual é um equipamento de fácil manipulação cm escala de laboratório c cujo comportamento é bem co
nhecido. Ensaios de moagem de monotamanhos em batelada foram reali zados utili zando dois materiais que pos
suem características de quebra muito distintas (minério de cobre c granulito). O moinho utilizado é apre
sentado na Figura 7 ao lado da visuali zação de sua simulação usando o DEM. O moinho simulado tem di -
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âmetro igual ao comprimento (30 cm), opera a 67% da velocidade critica com corpos moedores de aço (25 
mm de diâmetro) que perfazem 30% do enchimento do moinho que opera a seco e com 100% de preenchimen
to de vazios, enquanto o espectro de energias de impacto previsto por DEM, utilizando o sqftware comercial 
EDEM •, é também mostrado na Figura 7. 

~o• 1o' 1o 4 1o·) 10_, to' 1o<' 10' •o' 
Ena!Qla (mJ) 

Figura 7 Fotografia do interior do moinho de bolas de laboratório (30x30 cm e corpos moedores de 25 mm 
de diâmetro) utilizado nos ensaios de validação (à esquerda) (Tavares c Carvalho, 2009) e ilustração do mesmo 

moinho cm DEM 3D no software EDEM® (centro) e seu espectro de energias de impacto (à direita). 

A Figura 8 apresenta os resultados de moagem em batel ada para os dois materiais a diferentes tempos de mo
agem, um com alta energia de fratura (minério de cobre) e outro com mediana energia de fratura (granulito). 
Observa-se que o modelo simulou razoavelmente bem a distribuição granulométrica dos produtos de moa
gem. Para o minério de cobre o modelo descrever melhor os resultados experimentais para tempos de moa
gem superiores a um minuto, enquanto que para o granulito o modelo descreveu adequadamente os resultados 
para todos os tamanhos analisados. É importante destacar que estes resultados foram obtidos sem qualquer for
ma de ajuste. 
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S. CONCLUSÕES 

Figura 8 - Resultados da simulação da moagem em batelada para: 
(a) Minério de cobre -1,68 mm c (b) Granulito -4,75 mm. 

10 

Um modelo generalizado que permite prever resultados em diferentes equipamentos de cominuição e sistemas 
de degradação durante o manuseio foi desenvolvido. O modelo combina informações fundamentais da quebra 
de partículas segundo os diferentes mecanismos da fragmentação à descrição da mecânica de transferência de 
energia do processo que se deseja simular, esse último obtido pelo método dos elementos discretos (DEM). 
Esse método permite, no caso de um moinho tubular rotativo, prever o .xfeito do diâmetro do moinho, da 
freqüência de rotações, grau de enchimento, tipo e tamanho dos corpos moedores e perfil dos revestimen
tos no espectro de energias de colisão, as quais são usadas na simulação do processo. 

A generalidade do modelo é demonstrada pela sua aplicação na descrição da quebra inadvertida resul
tante de impactos sucessivos que o material sofre durante o manuseio, bem como na simulação da moagem 
descontinua em um moinho de bolas. Os resultados mostram que o modelo é capaz de descrever os diferentes 
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processos de cominuição e degradação. Da forma como foi constituído, o modelo generalizado da cominuição 
proposto pode ser empregado na completa previsão do processo de cominuiçào, seja ele operado em batela
da ou de forma contínua, cm regime estacionário ou transicntc. Isso inclui diferentes processos de britagem. 
moagem c até mesmo a degradação acan·etada pelo manuseio. 
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