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RESUMO 
O aproveitamento das di !Crenças na moabilidadc da calcita c do quartzo foi estudado visando à melhoria dos processos de se
paração por espécie subsequente à cominuiçiio. O presente trabal ho. através da equação matemática clássica de Rosin-Ramm
Jer. estuda as mudanças no comportamento de um minério binári o cm diversos tempos de moagem. A medição do parâmetro de 
agudez na fórmula de Rosin-Rammlcr n!Cilita a formul ação de um modelo matemático simplificado. A inspiração teórica inicial 
do trabalho foi otimizaçi\o de processo. realizada por Ray c Szekely ( 1973 ), a través de um modelo estatístico, baseado na evo
luçi\o de distribuição log-nonnal do diümctro de particula durante a moagem. Este trabalho inclui-se no âmbito mais ampl o de 
um estudo de otimi zaçiio da energia gasta no processo de cominuição, através da otimização do tempo de residência que impli
que máximo desempenho dos processos de concentração subsequentes (mantendo-se os ví nculos de custo operacional). 

PALAVRAS-CHAVE: moabilidadc; Rosin-Rammlcr; agudez. 

ABSTRACT 
This papcr trcats on thc quartz and calcite grindability diffcrences to achicvc a preliminary grinding classification in order to 
improve further sorting opcration. Thc prescnt work, through classical mathematical equation of Rosin-Rammler, shows the 
changes in mineral bchavior whcn submit to grinding opcration. Thc knowledge of the Rosin-Rammler 's sharpness para meter 
allows the building ofa simple mathcmatical model. The theoreti ca l base ofthis work was inspired by thc study of thc optimi
zation process carri ed out by Ray and Szekcly (I 973 ) through a statistical model based on Jog-normal distribution of particle 
dia meter after grinding. This work is part of a grealer scope which cncompasses an optimization model for comminution pro
cessas là r as encrgetic consumption and mineral sorting are simultancously conccrned. 

KEY WORDS: grindability: Rosin-Rammler; sharpness. 
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L INTRODUÇÃO 

Atualmente são bastante conhecidos os processos de selcção c quebra de uma partícula na cominuiçào, seja 
quebra obtida por impacto, compressão ou abrasão. O conhecimento das forças que atuam sobre partículas nos di
ferentes tipos de minérios pode contribuir com a melhoria do beneficiamento mineral, de forma que diversos mo
delos matemáticos c físicos foram criados para tàcilitar a compreensão das forças externas c internas que atuam 
nas partículas durante o processo de ruptura. O formalismo mais utilizado tem sido o do balanço populacional (Be
raldo, 19g7; King, 2001) . 

As operações cruciais no beneficiamento de minerais são as que objctivam a separação por espécie. Para sua 
consecução, é usual aplicar-se cominuição para se atingir o necessário grau de liberação. As diferenças físico-quí
micas nas partículas que compõem um minério podem auxiliar ou dificultar o processo de separação do material 
útil. A discrepância entre a granulação dos constituintes a ser separados pode vir a ser utilizada como meio de in
tensificar o efeito de concentração. Minérios constituídos de componentes mineralógicos que exibam di fercnças na 
dureza, clivagem, moabilidade revelam possibilidades de um ganho económico na planta de beneficiamento, via 
diferenciação granulométrica das espécies a ser separadas. Apesar das inúmeras pesquisas, ainda falta muito para 
se conhecer o comportamento de minério heterogéneo no processo de quebra, no que concerne à diferença de mo
abilidade entre suas partículas. 

Por outro lado, a existência de finos cm suspensão pode levar à certa rcfratariedade desse material a processos 
de separação por espécie, em decorrência de sua tendência a carreamento pelo meio fluido. A produção de finos 
também está usualmente associada a elevados custos energéticos devido à cominuição mais extensa. 

Em função do exposto, surge naturalmente a questão de se obter uma ótima di fcrcnciação granulométrica en
tre espécies, de tal so1te que compatibili ze o compromisso entre os seguintes panlmctros: a liberação necessária, 
a diferença scletiva de granulação dos componentes, a eficiência do processo de concentração a jusante c o con
sumo energético específico da cominuição. Uma abordagem interessante nesse contexto foi utilizada por Ray e 
Szckely ( 1973 ). 

Ray e Szekely ( 1973) usaram uma função de custo para onerar a operação de cominuiçào simultaneamente 
à maximização do beneficio que uma cominuição selctiva acarretaria no processo subsequente, quantificada pela 
distância entre os diâmetros médios na saída do moinho. Esses autores utilizaram o princípio máximo discreto 
para formular o modelo matemático de otimizaçào cm sistemas de estrutura decomposta. O modelo se baseia no 
estudo de população de partículas sólidas obedecendo à distribuição log-nonnal , a qual é descrita por: 

1 j [(logd-logJ)' ]l y(d)= exp - , J 
logCY!2Ji 21og- CJ ( I) 

Onde: d- diâmetro médio da partícula; cr' - variância da distribuição granulométrica do material: y( d) - fração do 
material com diâmetro entre d c d + ~d. 

Visando a estudar a abordagem de Ray e Szekely ( 1973 ), contextualizando-a com os estudos a tua is da comi
nuição de materiais compostos, no presente trabalho, o comportamento de um minério no processo de moagem foi 
simulado empiricamente através de um minério sintético composto de dois minerais de diferentes moabilidades . O 
estudo das diferenças entre os dois minerais foi realizado com o auxílio de uma função que representa a distribui
ção granulométrica de uma população de partículas , def1nida pela função de distribuição de Rosin-Rammlcr e des
creve a distribuição na granulomctria do minério antes e após o processo de moagem. 

2. METODOLOGIA 

Diferentemente da abordagem de Ray e Szekcly ( 1973) a metodologia empregada neste trabalho foi a análise 
do comportamento de um minério sintético através das diferenças granulométricas após cinco tempos de moagem, 
utilizando como controle a evolução dos parâmetros de escala e de agudez de distribuição de Rosin-Rammler
Sperling-Bennet (usualmente referida como de Rosin-Rammler, sendo, cm verdade, caso especial da distribuição 
de Weibull). Além de calcita c quartzo isolados, estudou-se mistura binúria com: 40 'X, e 60% de calcita. Os tem

pos de moagem foram: 300 s, 900 s, 1800 s e 3600 s. 
Inicialmente todo o material de quartzo e de calcita foi britado (separadamente) cm granulometria abaixo de 

3,35 mm. Após britagcm, calculou-se o peso da amostra representativa para os ensaios de moagem com o auxílio 
do método de Gy (Wills e Napicr-Munn, 200 I). 

M = Kd:rLr 
AIJN ., 

(J-
(2) 
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onde: d - granulomctria da maior partícula [m]; M - massa mínima requerida da amostra [kg]; a2 
- variância re

lativa do erro amostrai permitido na análise [-]; K- constante de amostragem [kg/m']. O valor da massa mínima 
amostrai requerida pelo formalismo de Gy, para erro relativo máximo de 0,30 'Yc,, foi de 2,43 kg. As amostras de 
quartzo c de calcita foram homogeneizadas c quarteadas para obtenção das alíquotas necessárias aos ensaios de 
moagem (cm batclada). 

Após a separação das quantidades de material para moagem c análise granulométrica, foi procedido o cálcu
lo para determinar o diâmetro do corpo moedor com auxílio da equação de Bond (Beraldo, 1987). O moinho uti
lizado era de aço, sem revestimento interno c possuía as seguintes dimensões cfetivas: 200 mm de diâmetro c 200 
mm de comprimento. Os ensaios foram conduzidos a seco c cm batclada. 

O programa computacional de análise estatística de dados gráficos utilizado foi o EmyP!otfór Windows, ver
são 4.0.4. desenvol vido por S. Karon . da Spiral Sofiware (www. spiralsoftware. com). O algoritmo usa um filtro 
de Marquardt-Levcnberg, o qual, ao contrário do algoritmo de busca por simplcx descendente, permite a estima
ção das incertezas associadas aos valores de regressão (Luz, 2005). 

Análises granulométricas do material foram realizadas cm duplicata para cinco tempos de moagem. Posterior
mente, os valores das anúliscs foram inseridos no Easyplot para o ajuste estatístico de curva de Rosin-Rammlcr 
com melhor aderência ú nuvem de pontos. Após o ajuste, os valores do parâmetro de agudez c do diâmetro media
no foram encontrados c jogados no Exccl, juntamente com os valores da análise granulométrica. A análise com
portamental das partículas de calcita c quartzo foi realizada através da evolução do diâmetro mediano e da agudez 
da distribuição de Rosin-Rammlcr: 

}: = t-exr l tn (o.s)( _:i_ J"' J l d ,,., 
(3) 

Onde: Vi- Fração granulométrica passante acumulada de material na classe granulométrica i[-]; di- tamanho 
(diâmetro) da classe i [m]; d,,"- diámctro mediano da distribuição granulométrica (d

5
) [m]; m- parâmetro de agu

dez (ou módulo da distribuição, ou simplesmente ogude::) [-] .O diámctro mediano representa a abertura da penei
ra que deixa passar 50'% da amostra nas anúliscs granulométricas. A agudez na equação representa a uniformidade 
da distribuição de uma população de partículas; quanto maior esse parâmetro, mais estreita é a faixa da distribui
ção (isto é: material mais bitolado, menor desvio padrão). A agudez pode. desta forma, auxiliar na compreensão 
das funções de sclcção e de quebra da operação de cominuição. 

A função de sclcção é a probabilidade de cada classe de partículas ser sclecionada para eventos elementares 
de quebra. Já a função de quebra cm dada classe representa a distribuição fr·acional da progénie nas diversas clas
ses granulométricas, após cada evento elementar de quebra (cm cominuiçào as distribuições !'racionais nas classes 
superiores a uma classe considerada são nulas, jú que a quebra sempre gera partículas ou na mesma classe, ou cm 
classes de tamanhos menores). 

Os teores de calei ta foram estimados através da perda por calcinação das amostras das frações de análise gra
nulométrica, (previamente secas a 120 °C). submetendo o material a 950 oc por 3600 segundos. A perda de mas
sa correspondeu à evolução de C(\ oriundo da calei ta, permitindo o cálculo do teor desse mineral por estcquiomc
tria c do quartzo, por diferença. 

3. RESULTADOS 

O aspecto de interesse neste trabalho é a influência mútua da proporção de quartzo e de calcita na mistura bi
nária. mensurada pelas diferenças de distribuição granulométrica (avaliadas pelos parâmetros estatísticos da re
gressão de Rosin-Rammlcr), já que os resultados da evolução do parâmetro de agudez da mistura com a moagem 
mostraram a influência que um mineral exerce sobre o outro quando comparados aos resultados obtidos pela moa
gem de cada um separadamente. Os resultados das análises granulométricas de cada material isolado com o ajuste 
da curva de Rosin-Rammler estão mostrados nas Figuras 3.1 c 3.2 (cujas condições experimentais estão sumariza
das nas tabelas I c II). As condições operacionais c a simbologia usada para as curvas da Figura -3.1 se encontram 
sistematizadas na Tabela Lê as condições referentes à Figura -3 .2 se encontram na Tabela II. 
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Figura 3.1- Evolução temporal da distribuição granulométrica do quartzo isolado com regressão por Rosin-Ramm kr. 

Tabela 1: Evo lução da d istribuição granulométrica do quartzo c curva Ros in-Rammlcr (dados da Figura 3. 1) 

Tempo de moagem Is I Agudez Diâ metro media no IJ.t ml R' Símbolo na Figura 3. 1 

o 1.40 156X 0,999 • 
300 1.40 IOX4 0,999 • 
900 1,35 65X 0,99X • 
I ROO 1,33 463 0,997 o 
3600 131 319 0,996 o 
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Figura 3.2- Evolução temporal da distri buição granu lométrica da c;dcita isolada com regressão por Ros in-Rammlcr. 

Ta bela II: Evol ução da di stri buição granulométrica da calcita c curva Rosin-Rammlcr (dados da Figura 3.2) 

Tempo de moagem Is I Agudez Diâ metro mediano IJ.t ml R' Símbolo na Figura 3.2 

o 1,01 1754 0,99X • 
300 1,13 X30 0.99X • 
900 1, 10 45X 0,99X • 
I ROO 1,26 3 12 0,997 o 
3600 2,00 223 0,999 o 

A infl uência mútua das espéc ies minera lógicas nas misturas binárias estudadas (ca lc ita c quartzo nas propor
ções de 60% : 40 %; c de 40 % : 60 %;) foi estudada c pode ser inferida a part ir da aná li se das Figuras 3.3 a 3.4. 
As condições operac ionais e a simbologia usada para as curvas da Figura -3.3 se encontram si stemat izadas na Ta
bela III. 
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F igura 3.3 - Evol ução tempora l da gran ulomclria globa l da mistura de 60'Yo de eale ita com 
40% de quartzo com regressão por Rosin-Rammlcr. 

Tabela III: Evol ução da distribu ição da ca lcita (60°/.,) c do quartzo (40%) c curva Rosin-Rammler (dados da Figura 3.3) 

Tempo de moagem lsl Agudez Diâ metro mediano IJ.!ml R2 Símbolo na Figura 3.3 

o 1,14 1659 0,998 • 
300 1,24 858 0,999 Â 

900 1,37 565 0,999 • 
1800 1,49 440 0,995 o 
3600 1,57 3 10 0,997 o 
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Figura 3.4- Evolução tempora l da gra nulaçüo globa l da mistura de 40% de ca lcita com 60% de quartzo com regressão por 
Rosin- Rammlcr (As condições operacionai s c a simbo log ia usada para as curvas da Figura -3 .4 se encontram sistematizadas 

na Tabela IV). 

Ta bela IV: Evolução da distribuição da calcita (40'Y.,) c do quartzo (60%) e curva Rosin-Rammler (dados da Figura 3.4) 

Tempo de moagem lsl Agudez Diâ metro mediano I!Jml R2 Símbolo na Figura 3.4 

o 1,2 1 172 1 0,998 • 
300 1,32 1033 0,999 Â 

900 1,35 679 0,999 • 
1800 I ,45 468 0,998 o 
3600 1,49 364 0,997 o 

Com o intuito de me lhorar a detecção de efe ito da composição na moabi lidade das misturas binárias, os valo
res regressiona is corresponden tes ao tamanho mediano (d

50
) e à agudez da distribuição de cada mistura (m) foram 

plotados nas Figuras 3.5 c 3.6. A evo lução tempora l dos va lores obtidos para o diâmetro mediano, referente às di 
versas misturas estudadas, é apresentada no gráfico da Figura- 3.5. Vê-se que houve comportamento típico do di
âmetro mediano para processos de cominuição, já que houve sistematicamente diminuição da granulação com o 
aumento do tempo de moagem. Nota-se também o comportamento típi co de atenuação da velocidade de redução 
granulométrica com a evo lução da com inuiçào, sugerindo a existênc ia de li mi te (assintótico) para o diâmetro me
diano do material cominu ído (fato sobejamente conhecido na indústria). 
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Figura 3.5- Evolução temporal do diâmetro mcdi;mo cm função do tempo de moagem. 

Quanto à evolução temporal da agudez das distribuições de Rosin-Rammlcr referentes ú mistura global, ames
ma pode ser apreciada na Figura 3.6. Cumpre lembrar que o parâmetro cstatistico m (a agudez) é uma medida de 
dispersão (análogo ao desvio-padrão), ao contrário do diâmetro mediano, o qual é uma medida de tendência cen
traL Pela análise da Figura percebe-se que o quartzo c a calcita quando puros comportam-se de modo distinto. Para 
o quartzo há uma tendência a se preservar a amplitude da distribuição, com discreta diminuição da ag udez com o 
aumento do tempo de moagem (indicando bitolamcnto granulométrico). Já a calcita pura (a qual exibe clivagem 
perfeita) mostra um acentuado incremento da agudez com o tempo de moagem, mostrando o efeito de quebra pre
ferencial das partículas maiores cm uma população inicialmente pouco bitolada. 

Com o intuito de detectar provável e feito de um minera l sobre o outro na evolução da agudez, calculou-se tam
bém uma agudez teórica hipotética da mistura, caso não houvesse interferência mútua dos componentes da mistu
ra sob cominuição. Essa agudez hipotética foi assumida como a média ponderada dos valores de agudez dos mine
rais isolados, tendo como ponderadores a proporção das fases (calcita c quartzo). Os resultados comparados com 
os valores empíricos podem ser vistos na Figura 3.7. 

O gráfico da Figura 3.6 mostra a diferença na distribuição granulométrica entre o quartzo, a calcita c as mistu
ras através dos valores do parâmetro de agudez. A independência ou não entre o quartzo c a calcita também pode 
ser avaliada através da análise do parâmetro de agudez. A Figura 3.7, a seguir, mostra as curvas que representam a 
condição para o qual a calcita e o quartzo se comportam de forma independente durante a moagem c as curvas que 
representam a situação real obtida pela campanha experimental. 
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Figura 3.6- Evolução temporal da agudez. 
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Figura 3.7- Evolução temporal da agudez da mistura 
simulada c da mistura real. 

A tabela seguinte apresenta os desvios entre os valores empíricos c os hipotéticos (média ponderada) da agu
dez para as misturas estudadas. V ê-sc claramente que há interferência, pois os desvios são apreciáveis para maio
res tempos de moagem (quando os efeitos devem ficar mais visíveis). O último ponto (3600 s) discrepou da ten
dência geral, talvez indicando erro experimentaL De qualquer modo, como os desvios n.:lativos são apreciáveis a 
hipótese de não interferência pode ser descartada. Os efeitos de interferência mútua na cominuição das duas espé
cies mineralógicas em mistura ficam mais representativos, plotando-sc a evolução granulométrica das duas espé
cies em separado. Isso equivale a, quando se estudando um dado componente. considerar que o outro seria virtual, 
ou compondo a carga moedora. Naturalmente, para levantamento das curvas cm separado, é necessária a detcmli
nação dos teores cm cada ponto. Os valores da granulomctria da calcita (virtualmente isolada) c do quartzo (virtu
almente isolado) em função de tempo de moagem são mostrados nas Figuras- 3.X c 3.9. 
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Tabela V: Desvio rela ti vo da agudez da distribuição da mistura . 

Mistura 40 'Yo de calcita e 60% de quartzo Mistura 60 % de calcita e 40 % de quartzo 

Tempo lsl Experimental Ponderado Desvio relativo Experimental Ponderado Desvio relativo 

o 1,2 1 1,24 -2,81% 1,14 1,17 -2,28% 

300 1,32 1,29 2,12% 1,24 1,24 0,1 6% 

900 1,35 1,25 7,4 1% 1,37 1,20 12,41 % 

1800 1,45 1,30 10,21 % 1,49 1,29 13,56% 

3600 1,49 1,59 -6,44% 1,57 1,72 -9,81 % 
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Figura 3.8- Evolw,:ào Granulométri<.:a da cal<.:it a quando cm mistura calcita/quartzo na proporção 40 %, para 60 'Yo. 

As condições operacionais para as curvas das Figuras- 3.8 e 3.9 se encontram sistematizadas nas Tabelas VI 
c VIL Tabela VI: Efe ito da mistura na evolução temporal do diâmetro mediano dos minerais 

Efeito da mistura na evolução do Efeito da mistura na evolução do Símbolo nas 
Figuras 3.8 diâmetro mediano da calcita diâmetro mediano do quartzo 

e 3.9 

tempo[s] 100% (pura) 60% 40% I 00 % (puro) 60% 40% 

o 1754 11m 1769 11111 176911 111 1568 11m 1570 11m 1570 ).lm • 
300 830 11111 748 11m 858 11111 I 084 11111 1154).lm 1041 ).lm .& 

900 458 11m 456 111TI 467 11m 658 11JTI 849 11tn 727 ).lm • 
1800 3 12 11JTI 34611111 315 11111 463 11JTI 594 11m 614).lm D 

3600 223 11ll1 242 11111 243 111ll 319 11m 471 11tn 447 ).lm o 

Tabela VIl: Efe ito da mi stura na evolução tempora l da agudez da di stribuição dos minerais 

Efe ito da mistura na evolução da Efeito da mistura na evolução da Símbolo nas 
Figuras 3.8 

Tempo [s] agudez na parcela calcítica agudez na fração quartzosa 
e 3.9 

100% (pura) 60% 40% 100% (puro) 60% 

o 1,01 1,04 1,04 1,40 1,43 • 
300 1,13 1,18 1,20 1,40 1,45 .& 

900 1,10 1,39 1,30 1,35 1,54 • 
1800 1.26 1,71 1,60 1,33 1,64 D 

3600 2,lXl 1,79 1,77 1,31 1,65 o 
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Figura 3.9- Evolução Granulométrica da calcita quando cm mistura calcita/quartzo na proporção 60% para 40°ft,_ 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação da distribuição de Rosin-Rammler nos resultados granulométricos obtidos pela campanha expe
rimental de moagem em mistura binária permite observar a diferença do comportamento do quartzo c da calcita 
com o tempo de moagem. O diàmctro mediano evolui, para as duas espécies, segundo uma lei exponencial nega
tiva, embora não haja sensível impacto da composição da mistura sobre esse paràmetro, quando se consideram as 
curvas granulométricas das duas espécies em separado (isto é: como se virtualmente estivessem isoladas, mesmo 
que, fisicamente, mescladas). O progresso da moagem não afetou sensivchnente o va lor regressional do paràmetro 
de agudez para o quartzo, ou seja: embora o diâmetro mediano vá diminuindo com o tempo a amplitude da faixa 
de bitolamcnto fica aproximadamente constante para esse mineral. O comportamento da calei ta, entretanto, mostra 
que o progresso da moagem leva a aumento na amplitude da distribuição granulométrica. 

A interdependência do comportamento dos dois minerais pode ser observada pelos gráficos das Figuras 3.8 e 
3.9. A presença de quartzo durante a moagem da calei ta acarretou aumento do parâmetro de agudez da distribuição 
granulométrica da cal cita, levando o produto com faixa menos ampla de variação (isto é: aumento do bitolamcn
to). Esse comportamento está compatível com o fato de a calcita apresentar clivagem romboédrica perfeita, além 
de menor dureza e resistência mecânica, quando comparada ao quartzo. 

Como continuidade dos trabalhos, os resultados aqui descritos serão utilizados para balizar a modelagem ma
temática do processo de moagem, buscando-se fazer um cotejo com a abordagem de Ray c Szekcly ( 1973), mas 
utilizando-se distribuições de Rosin-Rammler e uma função de custo (função penalidade contextualizada para a 
cominuição de minérios). O algoritmo está sendo, no momento, implementado c será objcto de futura publicação. 
Alternativamente à distribuição de Rosin-Rammler, a distribuição sigmoidal de Hill também está sendo estudada, 
com aspectos promissores. 
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