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RESUMO 
 
Modelos matemáticos aplicados à distribuição de tamanhos obtidos 
experimentalmente são necessários à compreensão dos processos de moagem. 
Este trabalho tem por objetivo estudar modelos cinético, baseado na equação da 
moagem por batelada; energético, baseado na descrição do tamanho médio em 
função do tempo usando a taxa de moagem (Kp); e a função de distribuição de 
Rosin-Rammler. Esses modelos foram aplicados em distribuições de tamanho de 
amostras de quartzo natural originárias de Tanhaçu (BA) e Serra Branca (PB) 
processadas em moinho planetário a 300 rpm, entre 2 e 960 minutos. O modelo 
cinético não se mostrou satisfatório, devido às incertezas associadas aos 
parâmetros K e 𝑣 do modelo. O modelo energético foi capaz de descrever o 
comportamento do tamanho médio com o tempo de moagem; com R2 ajustado > 
0,98 e erros padrão aceitáveis para os parâmetros Kp e Dl do modelo. A comparação 
dos valores de Kp mostrou que o quartzo Tanhaçu possui menor resistência à 
fratura. A função de Rosin-Rammler apresentou R2 ajustado > 0,99 e parâmetros 
com incertezas aceitáveis na descrição dos dados experimentais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: moagem ultrafina; quartzo natural; distribuição granulométrica; 
taxa de moagem; método do balanço populacional. 
 
ABSTRACT 
 
Mathematical models applied to size distributions obtained experimentally are 
needed to the understanding of milling processes. This work aims to study a kinetic 
model, based on the batch grinding equation; an energetic model based on the 
description of mean particle size versus time using a grinding rate (Kp); and the 
Rosin-Rammler function. These models were applied to size distributions of two 
samples of natural quartz (Tanhaçu (BA) and Serra Branca (PB)) ground in a 
planetary ball mill at 300 rpm between 2 and 960 minutes. The kinetic model was not 
satisfactory, due to uncertainties associated with the parameters K e 𝑣 of the model. 
The energetic model was able to describe the behavior of the mean size with 
grinding time, with adjusted R2 > 0.98 and acceptable standard errors for the 
parameters Kp and Dl of the model. The analysis of Kp values showed that the 
Tanhaçu quartz has less resistance to fracture. The Rosin-Rammler function showed 
adjusted R2 > 0.99 and parameters with acceptable uncertainties in the description 
the experimental data. 
 
KEYWORDS: ultrafine grinding; natural quartz; particle size distribution; grinding 
rate; population balance model.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
No processamento das rochas e minerais industriais, as principais especificações se 
referem à pureza, ao tamanho e à morfologia das partículas. A utilização de tais 
insumos na fabricação de produtos mais sofisticados exige especificações cada vez 
mais restritas. Essas especificações muitas vezes se voltam às operações de 
redução de tamanho e classificação granulométrica. Diversas indústrias, como a do 
papel, fármacos, polímeros, tintas e cerâmicas, requerem a utilização de materiais 
com granulometria ultrafina (< 10 µm), que podem ser obtidos por moagem de alta 
energia (Wellenkamp, 1999; Sinton, 2006). Os principais tipos de moinhos de alta 
energia são: a jato, de rotor, vibratório, centrífugo e planetário. Dentre eles, o moinho 
planetário tem a vantagem de processar pequenas quantidades de amostra, via 
úmida ou a seco. É de fácil manejo operacional, podendo utilizar potes e corpos 
moedores de diversos materiais. Este moinho é caracterizado por intensos esforços 
de atrito e impacto resultantes do movimento de revolução do disco e de rotação dos 
potes (Wellenkamp, 1999; Mio et al., 2004). 
 
Ao se tratar de moagem, em qualquer escala de redução granulométrica, é 
imprescindível a análise das curvas de distribuição de tamanhos de partículas 
através de modelos matemáticos. Muitos deles são baseados na cinética de quebra 
fundamentada no Modelo do Balanço Populacional (MBP) ou são modelos 
puramente empíricos (King, 2001). Os modelos cinéticos possuem duas equações 
básicas: a função seleção e a função quebra. Os modelos cinéticos são bastante 
aplicados, principalmente, à moagem em moinho convencional de bolas, com bons 
ajustes aos dados experimentais (Austin et al., 1984). Porém, em situações mais 
específicas, inclusive na moagem fina e ultrafina, existem, além do fenômeno de 
quebra, eventos relacionados à aglomeração de partículas (Opoczky, 1976; Peukert 
et al., 2005; Guzzo et al., 2014). Modelos de natureza cinética têm sido propostos 
com a finalidade de descrever matematicamente a aglomeração, considerando-a 
como um componente intrínseco aos ensaios de moagem (Fadda et al., 2009).  
 
 
2. MODELOS ESTUDADOS  
 
2.1. Modelo cinético 
 
O modelo cinético proposto por Nakajima e Tanaka (1972), parte da equação da 
moagem por batelada baseada no método do balanço populacional (Austin et al., 
1984), qual seja: 
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Em que, 𝑅(𝑥, 𝑡) é a fração mássica retida em um tamanho de partícula x, no tempo 

de moagem t; 𝑆(𝑥) e 𝐵(𝑥, 𝑦) são a função seleção e a função quebra, 

respectivamente. A função 𝑆(𝑥) fornece a “velocidade” com a qual as partículas são 
quebradas, também chamada de taxa específica de quebra. 𝐵(𝑦, 𝑥) corresponde à 

fração de fragmentos gerados pela quebra de partículas de tamanho 𝑦 > 𝑥 (i.e., 
passante em uma malha de abertura x). O modelo cinético considera para as 

funções seleção e quebra as seguintes expressões: 𝑆(𝑥) = 𝐶𝑥𝛽 e 𝐵(𝑦, 𝑥) = (𝑥
𝑦⁄ )

𝑚
, 
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em que, C, β e m, são parâmetros positivos das equações, sendo 𝛽 ≠ 𝑚. Essas 
expressões combinadas com a Eq. 01 possibilita obter a seguinte expressão:  
 

𝑅(𝑥, 𝑡) = 𝑅(𝑥, 0) 𝑒𝑥𝑝(−𝐾𝑥𝜂𝑡𝑣)                                                                                               (2) 
 
Em que, K, η e 𝑣 são parâmetros positivos. Para a Eq. 02 foram consideradas 
aproximações específicas aos cálculos, o que caracteriza esta equação como uma 

tentativa de simular os valores de 𝑅(𝑥, 𝑡) e não uma solução analítica da Eq. 01. 
Salienta-se também que a Eq. 02 não descreve os efeitos da aglomeração de 
partículas, por ser baseada na Eq. 01, que não considera esse fenômeno.  
 
2.2. Modelo energético 
 
O modelo foi proposto por Mio et al. (2004). Tem natureza empírica; está ligado 
diretamente à energia de impacto proporcionada pelos corpos moedores. O modelo 
descreve o tamanho médio (aqui representado por d50 – abertura pela qual passa 
50% da massa do material) com o tempo de moagem, dada pela seguinte equação:  
 

𝐷𝑡

𝐷0
= (1 −

𝐷𝑙

𝐷0
) 𝑒𝑥𝑝(−𝐾𝑝𝑡) +

𝐷𝑙

𝐷0
                                                                                             (3) 

 
Em que, 𝐷𝑡 é o tamanho médio no tempo de moagem t; 𝐷𝑙 representa o tamanho 
médio limite, ou seja, o tamanho mínimo atingido após um grande tempo de 
moagem; 𝐾𝑝 é a taxa de moagem e 𝐷0 é o tamanho médio inicial. Mio et al. (2004) 

determinaram a taxa de moagem (Kp) através de ajustes da Eq. 03 a dados obtidos 
experimentalmente em diferentes condições de moagem da gibbsita (AL(OH)3). Por 
outro lado, utilizando o Método dos Elementos Discretos (DEM) para simular os 
movimentos e as colisões das bolas (entre si e as paredes dos potes), os autores 
relacionaram Kp com a energia específica de impacto (Ew) dos corpos moedores da 

seguinte forma: 𝑲𝒑 = 𝒌 ∙ 𝑬𝒘; em que, k é uma constante de proporcionalidade 

independente das condições de moagem. Esta relação atribui a Kp uma medida 
indireta da energia específica de impacto na moagem em moinho planetário.  
 
2.3. Função de Rosin-Rammler 
 
Diversas funções de natureza empírica podem ser usadas para representar a 
distribuição granulométrica resultantes de um processo de cominuição. As mais 
comuns são: função de Rosin-Rammler, Log-normal, Logística, Logarítmica, Gaudin-
Meloy e Harris (King, 2001). Dentre estas, a função de Rosin-Rammler (RR) 
destaca-se pela sua aplicação na moagem de diversos materiais com a utilização de 
diferentes moinhos. Por exemplo: utilizando moinhos convencionais em escala 
laboratorial, estudou-se a aplicação da RR na moagem do clínquer, silicato de 
cálcio, sílica e cortiças (Opoczky, 1976; Garcías et al., 2004; Tello et al., 2008). Em 
outros trabalhos, estudou-se a moagem da alumina em moinho vibratório e de sílica 
em moinho de atrição (Ramakrishnan, 2000; Shrivastava et al., 2011). A equação 
seguinte representa a fração mássica retida acumulada dada pela RR, qual seja: 
 

𝑅(𝑥, 𝑡) = 𝑒−(
𝑥

𝑢
)

𝑛

                                                                                                                          (4) 
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Em que, x é o tamanho de partícula; t é o tempo de moagem; 𝑛 é o índice de 

uniformidade e 𝑢 é o fator de escala da equação, de tal forma que 𝑅(𝑢, 𝑡) = 0,377. 
Opoczy (1976) utilizou o parâmetro n para caracterizar os fenômenos de agregação 
e aglomeração de partículas que surgem ao longo da moagem fina em moinho 
convencional de bolas. O índice de uniformidade relaciona-se diretamente com a 
dispersão granulométrica. Quanto maior for a dispersão, menor será o valor de n. 

Pode-se mostrar que: n = 3,08/ln(d90/d10), em que 𝑑90 e 𝑑10 são as aberturas pelas 
quais passam, respectivamente, 90% e 10% do material. A relação d90/d10 é um 
indicador da dispersão da distribuição de tamanhos de partícula. 
 
 
3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1. Amostras e ensaios de moagem 
 
Fragmentos de quartzo provenientes de depósitos localizados nos municípios de 
Tanhaçu (BA) e Serra Branca (PB), foram devidamente reduzidos até a faixa de 
75x150 μm. Para cada faixa, foram preparadas alíquotas de 35 ml (~52 g). Os 
ensaios de moagem foram realizados via seco em moinho planetário de bolas, 
modelo Fritsch Pulverisette 5(P5). Os experimentos foram realizados em dois potes 
de zircônia de 250 ml contendo 25 esferas de zircônia de 10 mm. As amostras foram 
moídas com velocidade de revolução de 300 rpm, em 10 intervalos de tempo entre 2 
e 960 minutos. As distribuições granulométricas foram medidas em um granulômetro 
a laser modelo Malvern Mastersizer 2000, via úmida, com o componente Hydro 
2000. Foram calculados médias e desvios padrão referentes a um total de três 
medidas realizadas por alíquota moída. Os resultados das medidas foram então 
organizados em um banco de dados contendo as curvas de distribuição 
granulométrica, os diâmetros característicos (d10, d50 e d90) e a área superficial 
específica da população de partículas.  
 
3.2. Ajuste dos modelos 
 
Para o ajuste dos modelos foi utilizado o aplicativo OriginPro 8, o qual é direcionado 
à análise de dados e gráficos científicos. A qualidade do ajuste das equações foi 
verificada pelos seguintes fatores de avaliação: R2 ajustado (R2) e o erro padrão 
(EP) (Wadsworth, 1997). Este último, indica o nível de incerteza associada ao valor 
calculado do parâmetro do modelo, pois está relacionado a um intervalo de 
confiança (IC) de 95%. Quanto menor for EP em relação a magnitude do parâmetro, 
menor será o IC e, consequentemente, mais confiável será o valor do parâmetro. 
Assim, um modelo se ajustará de forma confiável aos pontos experimentais quando 
os valores de EP forem inferiores aos valores de seus respectivos parâmetros e R2 

for próximo de 1.  
 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1. Modelo cinético 
 
A Figura 1 mostra o ajuste da Eq. 02 aos pontos experimentais para alguns tempos 
de moagem. Pode-se observar que as curvas estão bem ajustadas aos pontos e 
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respeitando os desvios padrão das medidas. A Tabela 1 apresenta os fatores de 
avaliação do ajuste e os valores dos parâmetros calculados para cada tempo de 
moagem. Na Figura 1, o quartzo Tanhaçu, comparado ao quartzo Serra Branca, 
apresenta uma distribuição de tamanhos menos dispersa e maior quantidade de 
finos em maiores tempos de moagem. 
 

                  
Figura 1. Ajuste do modelo cinético à distribuição de tamanho de partículas para alguns 

tempos de moagem para as amostras de quartzo. 

 
Tabela 1. Parâmetros do modelo cinético e respectivos fatores de avaliação dos ajustes. 

Quartzo 
Tempo 
 (min) 

K (μm-ηh-ν) η 𝒗 
R2 

Valor EP Valor EP Valor EP 

Tanhaçu 

2 0,00025 0,160 1,56 0,25 -1,06 933,0 0,949 

15 0,00014 0,001 1,21 0,04 1,50 1,9 0,998 

120 0,00084 0,004 1,08 0,03 0,80 1,0 0,998 

960 0,00014 0,001 2,41 0,22 0,77 1,4 0,995 

Serra  
Branca 

2 6,93531 693,54 1,60 0,40 -18,82 137,1 0,900 

15 0,00103 0,013 1,17 0,02 0,64 4,5 0,999 

120 0,00885 0,18 1,22 0,03 0,77 30,09 0,999 

960 0,00020 0,002 1,13 0,12 0,87 1,38 0,984 

 
Os valores de R2 indicam um bom ajuste do modelo cinético aos pontos 
experimentais. Porém, observa-se que os EP são maiores do que os respectivos 

valores de K e 𝑣 para todos os tempos, resultando em grande incerteza associada a 
esses parâmetros. Anteriormente, Choi et al. (2001) utilizaram o modelo cinético 
dado pela Eq. 02 para descrever a distribuição de tamanhos resultante da moagem 
a úmido de calcita pirofilita e talco em moinho planetário em função da carga de 
corpos moedores. Os autores relacionaram propriedades operacionais e intrínsecas 
dos minerais com o parâmetro K, permitindo distinguir os minerais utilizados através 
do ajuste do modelo cinético aos pontos experimentais. Porém, os resultados de 
Choi et al. (2001) foram avaliados somente em função dos valores de R2. Como se 
sabe, R2 avalia somente a qualidade do ajuste para uma determinada condição de 
moagem; sem considerar o nível de confiança associada aos parâmetros do modelo.  
 

4.2. Modelo energético 
 
A Figura 2 apresenta o comportamento do tamanho médio em função do tempo de 
moagem, bem como curvas dadas pela Eq. 03 ajustadas aos pontos experimentais 
das amostras de Tanhaçu e Serra Branca. A figura também apresenta imagens de 
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microscopia eletrônica de varredura (MEV) para 480 min. Observa-se que o 
tamanho médio diminui, para ambas as amostras, até 120 minutos e mantém uma 
variação pouco significativa para maiores tempos. Este comportamento é condizente 
com a lei de decaimento dada pelo modelo energético. A Tabela 2 apresenta os 
valores para cada parâmetro, o EP e o R2 para ambos os ajustes. 
 

                      
Figura 2. Ajuste da equação de Mio et al. (2004) aos tamanhos médios em função do tempo de 

moagem e imagens de MEV para 480 min. 

 
Tabela 2. Parâmetros do modelo energético e respectivos fatores de avaliação dos ajustes. 

Quartzo 
Kp (min-1) D0 (µm) Dl (µm) 

R2 
Valor EP Valor Valor EP 

Tanhaçu 0,0589 0,0129 95,444 3,905 0,126 0,976 

Serra Branca 0,0219 0,0011 110,817 6,254 0,496 0,982 

 
Na Figura 2, observa-se que a curva do modelo para o quartzo Tanhaçu possui 
valores menores do que aqueles apresentados pelos pontos experimentais, para os 
tempos de 60 a 240 min. Na Tabela 2, os R2 apresentam valores satisfatórios e os 
EP são menores do que os valores dos parâmetros ajustados, indicando baixa 
incerteza sobre Kp e Dl, para cada amostra de quartzo. A confiabilidade dos 
parâmetros permite afirmar que o quartzo Tanhaçu possui valor de Kp superior ao do 
quartzo Serra Branca. Isto sugere que as partículas do quartzo Tanhaçu possuem 
menor resistência à fratura, já que ambos foram submetidos às mesmas condições 
de moagem e possuem granulometrias de alimentação semelhantes. Essa distinção 
de comportamento entre as amostras é constatada nas imagens de MEV, que 
mostram a presença de partículas maiores no quartzo Serra Branca para o mesmo 
tempo de moagem. Além disso, Dl é claramente menor para o quartzo Tanhaçu, 
indicando, para maiores tempos de moagem, uma maior quantidade de finos.  
 
4.3. Função de Rosin-Rammler 
 
A Figura 3 mostra o ajuste da Eq. 04 aos pontos experimentais para alguns tempos 
de moagem. As curvas da função RR se encontram entre os limites impostos pelas 
barras de erro para a maioria dos pontos experimentais. A Tabela 3 mostra os 
valores de n, u e dos fatores de avaliação dos ajustes. O EP se mantém inferior ao 
valor de seu correspondente parâmetro em todos os tempos de moagem, indicando 
baixa incerteza nos resultados. Além disso, os R2 estão sempre próximo de 1. O 
parâmetro u tem comportamento monotônico decrescente para ambas as amostras 
de quartzo. Com relação ao quartzo Tanhaçu, n decresce até 120 minutos e depois 
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inverte sua tendência enquanto no quartzo Serra Branca n é sempre decrescente. O 
comportamento de n para o quartzo Tanhaçu pode estar relacionado à aglomeração 
de suas partículas finas, o que aumenta a uniformidade da distribuição de tamanhos 
e, consequentemente, os valores de n (Opoczky, 1976).  
 

         
Figura 3. Ajuste da função de Rosin-Rammler à distribuição de tamanho de partículas para 

alguns tempos de moagem. 

 
Tabela 3. Parâmetros da Rosin-Rammler e respectivos fatores de avaliação dos ajustes. 

Quartzo Tempo (min) 
u (µm) n 

R2 
Valor EP Valor EP 

Tanhaçu 

0 110,429 1,154 1,753 0,038 0,997 

8 80,955 1,406 1,380 0,039 0,994 

30 42,090 0,786 1,125 0,028 0,995 

120 19,124 0,235 1,043 0,016 0,998 

240 11,010 0,160 1,191 0,025 0,997 

960 4,429 0,068 2,344 0,101 0,994 

Serra Branca 

0 126,675 0,751 2,064 0,030 0,999 

8 69,456 0,550 1,355 0,017 0,999 

30 51,926 0,490 1,248 0,017 0,999 

120 29,785 0,235 1,216 0,014 0,999 

240 11,424 0,239 1,195 0,036 0,994 

960 8,843 0,301 1,143 0,054 0,985 

 
 
5. CONCLUSÕES 
 
Os parâmetros K e 𝑣 apresentaram grande incerteza associada aos seus valores; 
devido aos elevados erros padrão. Isso mostra que o modelo cinético estudado não 
é adequado para descrever os processos de quebra das partículas de quartzo em 
moinho planetário de bolas, apesar dos fatores R2 serem maiores que 0,99 para a 
maioria dos ajustes. Por sua vez, o modelo energético foi capaz de descrever o 
tamanho médio em função do tempo de moagem. Os resultados mostram R2 igual a 
0,98 e erros padrão confirmando baixa incerteza relativa aos valores de Kp e Dl. 
Desta forma, como o valor de Kp é significativamente menor para o quartzo Tanhaçu, 
pode-se concluir que este material possui menor resistência à fratura do que aquele 
de Serra Branca; fato este confirmado pela maior presença de partículas finas para o 
quartzo Tanhaçu após 480 minutos de moagem. Por fim, a função de Rosin-
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Rammler mostrou-se adequada para descrever a distribuição de tamanhos em 
função do tempo de moagem de ambas amostras porque os valores de R2 foram, na 
maioria, superiores a 0,99 e as incertezas associadas aos parâmetros u e n foram 
pequenas. 
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