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RESUMO 

 
As aplicações do calcário em escala ultrafina (< 10μm) dependem da pureza, do tamanho e da 
morfologia das partículas. A obtenção de ultrafinos é limitada tanto pelo alto consumo de 
energia quanto pela aglomeração. Este trabalho teve como objetivo investigar a influência da 
natureza dos corpos moedores sobre os mecanismos de quebra e aglomeração de calcário 
metamórfico processado via seco em moinho planetário de bolas. As moagens foram 
realizadas entre 1 minuto e 32 horas com potes e bolas de nitreto de silício, zircônia e aço-
ferramenta. A relação entre D50 e o tempo de moagem mostrou que o tamanho de partícula 
do limite de moagem ao utilizar bolas de zircônia e aço foi semelhante (~12,5 µm). No entanto, 
esse limite foi atingido em tempo duas vezes maior para a zircônia. No caso do nitreto de 
silício, constatou-se que o D50 do limite de moagem foi superior aos das bolas de aço e zircônia, 
cerca de 20,5 µm. Concluiu-se que a densidade dos corpos moedores tem uma influência 
significativa na redução do tamanho de partícula até 120 minutos. A partir daí a energia 
associada aos corpos moedores foi afetada pela aglomeração das partículas.  
PALAVRAS-CHAVE: Moagem ultrafina; Calcário; Distribuição granulométrica; Aglomeração. 
 
 

ABSTRACT 

The applications of ultrafine limestone (<10μm) depend on the purity, size and morphology of 
the particles. The production of ultrafines is limited by high energy consumption and 
agglomeration. This work was investigated the influence of the nature of the grinding media 
on the mechanisms of breaking and agglomeration of metamorphic limestone processed in a 
planetary ball mill. The grinding tests were run from 1 minute to 32 hours with silicon nitride, 
zirconia and tool-steel jars and balls. The relationship between D50 and milling time showed 
that the particle size of the apparent grinding limit when using zirconia balls and steel was 
similar (~12,5 μm). However, this limit was reached much later zirconia (120 minutes). In the 
case of silicon nitride, it was found that the D50 of the grinding limit was higher than the steel 
balls and zirconia, about 20,5 μm. It has been found that the density of the grinding media has 
a significant influence on particle size reduction up to 120 minutes. Thereafter, the energy 
associated with the grinding media was affected by particle agglomeration. 
KEYWORDS: Ultrafine grinding; Limestone; Granulometric distribution; Agglomeration. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As propriedades do estado particulado do calcário (CaCO3), como pureza, tamanho e 
morfologia das partículas, determinam suas aplicações industriais e desempenho. O emprego 
dessa rocha estende-se desde blocos para a construção civil, material para agregados, cimento 
e cal, passando pela indústria de vidros, abrasivos e refratários até corretivos de solo. As 
aplicações na granulometria ultrafina (<10 µm) vêm se destacando, pois, causa uma 
significativa melhora nas propriedades físicas dos produtos. Nessa granulometria o calcário é 
empregado na produção de papel e celulose, fármacos, polímeros e pigmentos. Com toda essa 
gama de aplicações, fica evidente a importância de estudos sobre os processos de redução de 
tamanho deste bem mineral (Sinton, 2006; Sampaio; Almeida, 2008). 

Para atingir escalas ultrafinas, a moagem de alta energia é o processo mais utilizado. 
No entanto, esse é um processo crítico: ao reduzir a granulometria também há uma redução 
da densidade das microtrincas por unidade de volume da partícula, acarretando maior 
consumo energético nas etapas de fragmentação (Baláz, 2008). O processamento de materiais 
ultrafinos ocorre em moinhos de alta energia, cujos principais tipos são: moinho a jato, de 
rotor, vibratório, centrífugo e planetário. No caso do moinho planetário, sua utilização está 
relacionada aos fatores de aceleração que podem atingir a ordem de 25 g, os mais elevados 
dentre os moinhos com corpos moedores. Porém, a aplicação desse moinho na indústria ainda 
é limitada devido à dificuldade de escalonamento do processo (Wellenkamp, 1999; 
Burmeister; Kwade, 2013). Estudos tem considerado a influência dos parâmetros operacionais 
deste moinho na fragmentação de partículas. Por exemplo, Mio, Kano e Saito (2004), 
avaliaram o efeito na taxa de fragmentação de partículas de gibbsita ao variar o diâmetro e a 
profundidade dos potes, o raio e a velocidade do disco central dos moinhos e a quantidade de 
amostra. Guzzo, Santos e David (2014), por sua vez, investigaram o efeito do diâmetro das 
bolas (aço) e da velocidade de revolução na moagem ultrafina do calcário. Esses autores 
observaram que a condição adequada para a moagem a seco ocorreu com bolas de 10 mm de 
diâmetro a 300 rpm. Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a influência da 
densidade dos corpos moedores sobre as características dimensionais de amostras de calcário 
metamórfico moídas em tempos prolongados. 

  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para este estudo foram utilizados blocos de calcário metamórfico provenientes da 
Mina Brejuí (empresa Tomaz Salustino) localizada em Currais Novos (RN). A caracterização 
preliminar do material foi realizada através das técnicas de difratometria de raios X (DRX) e 
análises termodiferencial e termogravimétrica (ATD-TG). A Figura 1 mostra difratograma e 
curvas ATD-TG características. No difratograma, observou-se picos associados aos planos de 
difração da calcita (CaCO3), dolomita (CaMg(CO3)2), quartzo (SiO2), muscovita 
(KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2) e caulinita (Al2Si2O5(OH)4). Através das curvas ATD, foi possível 
observar a decomposição térmica da calcita no calcário, evidenciando a predominância desse 
mineral na amostra. Pela curva TG, foi possível estimar que a concentração de calcita é da 
ordem de 95%. 

A preparação das amostras foi realizada em duas etapas: britagem e classificação. 
Inicialmente cerca de 9 kg do material foi cominuído utilizando britadores de mandíbulas de 
1 eixo e britador de rolos. As partículas foram classificadas em peneira de abertura de 850 µm. 
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O material retido foi rebritado sucessivas vezes, até que todo o material atingisse a 
granulometria passante na malha citada. Utilizou-se o separador magnético Inbrás-EriezRe-
Roll 5 para remover as partículas metálicas decorrentes do desgaste das mandíbulas e rolos. 
Foi utilizado a faixa granulométrica entre 415 µm e 850 µm para a preparação de alíquotas de 
40 ml (~60 g) utilizadas nos ensaios de moagem. 

 
Figura 1 – Difratograma de raios X (a) e curvas ATD-TG (b) característicos da amostra de calcário utilizada. 

Alíquotas cominuídas manualmente com almofariz e pistilo de ágata. 

 
Os ensaios de moagem foram realizados a seco em um moinho planetário de bolas 

Fritsch Pulverisette 5 com velocidade de revolução de 300 rpm, utilizando potes de 250 ml e 
25 bolas de 10 mm. A natureza e a densidade (ρ) dos potes e corpos moedores empregados 
foram: nitreto de silício (Si3N4), ρ = 3,2 g/cm3; zircônia (ZrO2), ρ = 5,7 g/cm3; e aço-
ferramenta/rolamento, ρ = 7,8 g/cm3. Os tempos de moagem utilizados foram: 1, 2, 4, 8, 15, 
30, 60, 120, 240, 480, 960 e 1920 minutos (32 horas).  

As análises granulométricas foram realizadas em um granulômetro a laser Malvern 
Mastersizer 2000, via úmido, com o acessório Hydro 2000MU. Os resultados deste estudo 
correspondem à média de, pelo menos, três medidas. Por sua vez, cada medida é a média de 
três leituras de uma mesma amostra dispersa. A partir das curvas de distribuição 
granulométrica, foi determinado os diâmetros característicos (D10, D50, D90) e a área superficial 
específica (S). Os diâmetros característicos representam a abertura em que 10, 50 e 90 % do 
material é passante. O S de cada distribuição de tamanho foi calculada pelo equipamento 
como segue: S = 6 / (ρ.D [3,2]), onde D[3,2] é o diâmetro médio ponderado de superfície e ρ 
é a massa específica da calcita (2,72 g/cm3). A análise do estado particulado foi 
complementada pela microscopia eletrônica de varredura (MEV) utilizando microscópio FEI 
Quanta 200 FEG (Field Emission Gun), 18 kV e detector de elétrons secundários. As partículas 
foram recobertas com filme de ouro. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Figura 2 mostra curvas de distribuição granulométrica de alíquotas de calcário 
cominuídas em diferentes tempos. Pode-se observar dois comportamentos com o aumento 
do tempo de moagem. Inicialmente as curvas se deslocam para a esquerda; indicando redução 
do tamanho de partícula. Após 15 e 60 minutos de moagem com corpos moedores de aço e 
nitreto de silício, respectivamente, observa-se uma sobreposição das curvas de distribuição 
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granulométrica, o que indica uma estagnação da fragmentação das partículas. Ao comparar 
as curvas de distribuição granulométrica para um mesmo tempo, por exemplo 15 minutos, é 
possível evidenciar que as curvas se descolocam para a esquerda com o aumento da 
densidade dos corpos moedores. Isso mostrou que, para um mesmo tempo de moagem, os 
corpos moedores de nitreto de silício apresentaram menor eficiência na cominuição das 
partículas. 

 A Figura 2 também apresenta imagens características do material cominuído no 
interior do pote de nitreto de silício e aço. Observa-se que o aumento do tempo de moagem 
provocou a compactação do material nas paredes internas do pote e na superfície das bolas. 
Essa compactação ocorreu em tempos e com intensidade diferentes para cada tipo de corpo 
moedor. Para o nitreto de silício, a compactação foi evidenciada a partir de 60 minutos e foi 
necessário a utilização de uma espátula para retirar o material das paredes. Por sua vez, com 
bolas de aço, a compactação ocorreu a partir de 30 minutos, sendo necessária o uso de 
espátula e martelo para retirar o material do pote. A necessidade da utilização de martelo na 
etapa de limpeza do pote indica que a compactação do material processado com corpos 
moedores de aço foi mais intensa.  

 
Figura 2 – Curvas de distribuição granulométrica do calcário moído com corpos moedores de nitreto de silício 

e aço e imagens do material cominuído no interior dos potes após diferentes tempos de moagem. 

  
A Figura 3 mostra o diâmetro médio (D50) e a área superficial específica (S) do calcário 

processado com corpos moedores de natureza distinta. Em todas as condições de moagem 
observa-se dois comportamentos como aumento do tempo de moagem: (i) redução 
acentuada do D50 até 15 minutos; (ii) estagnação do D50 a partir de 120 minutos. Inicialmente, 
contata-se que a redução do tamanho de partícula ocorre de forma diferente ao variar a 
natureza dos corpos moedores. Ao utilizar bolas de aço evidencia-se valores de D50 
sistematicamente menores em comparação aos demais corpos moedores, indicando uma taxa 
de fragmentação maior. Esse efeito pode ser observado, por exemplo, logo após 1 minuto de 
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moagem com a redução relativa do D50 de ~40 % e ~45 % para os corpos moedores de nitreto 
de silício e zircônia, respectivamente, e de ~75% para o aço. Em seguida, observa-se que o 
tamanho de partícula a partir de 120 minutos apresenta uma estabilização do D50 para todas 
as condições de moagem. Destaca-se que o D50 observado para os corpos moedores de nitreto 
de silício após 120 minutos possui valor ~60 % maior que os de zircônia e aço, os quais são 
semelhantes. Chen et al. (2015), ao investigar o efeito da densidade dos corpos moedores na 
distribuição granulométrica do calcário processado em moinho planetário, observaram 
diferenças significativas entre as bolas de vidro (ρ = 2,45 g/cm3) e zircônia (ρ = 6,01 g/cm3). Os 
autores evidenciaram uma estabilização da granulometria, que ocorreu em valores de D50 3 
vezes maior para o vidro. Eles sugeriram que, devido a menor densidade, as bolas de vidro 
não possuem energia suficiente para quebrar partículas <20 μm. Isso pode explicar por que o 
D50 para o nitreto de silício estabiliza em níveis maiores que a zircônia e o aço. Ao comparar 
os resultados deste estudo com aquele de Chen et al (2015), é possível concluir que a energia 
de impacto gerada por corpos moedores com densidade menor que 5,70 g/cm³ não é 
suficiente para uma fragmentação efetiva do calcário.   

 

 
Figura 3 – Variação do diâmetro médio D50 (a) e da área superficial específica (b) para as três naturezas de 

corpos moedores em função do tempo de moagem. Alimentação: D50 = 1173,7±35,6 µm; S = 20,4±0,7 cm2/g.  

 
De acordo com Knieke, Sommer e Peukert (2009) o limite aparente moagem é atingido 

quando a energia de quebra não promove significativa redução no tamanho de partícula. A 
Tabela 1 apresenta o tempo, o D50 e o S dos limites aparentes de moagem do calcário para 
cada corpo moedor empregado. Nota-se que o limite aparente de moagem para as bolas de 
zircônia e aço apresentaram D50 e S estatisticamente iguais. No entanto, foi necessário tempo 
duas vezes maior para a zircônia atingir esse limite. Por sua vez, para os corpos moedores de 
nitreto de silício o limite de moagem foi atingido com D50 ≈ 20,5 µm e maior tempo de 
moagem (120 minutos). O S apresenta comportamento semelhante ao da análise do D50, onde 
após os respectivos limites de moagem serem atingidos há uma estabilização dos valores. 

Flores et al. (2011), ao cominuir quartzo em moinho planetário via úmido utilizando 
pontes de ágata e bolas de densidades diferentes (vidro, zircônia e aço), observaram que a 
taxa de fragmentação com corpos moedores de aço se destacou em relação aos demais. 
Embora os autores tenham utilizado bolas com diâmetros nominais diferentes, eles relataram 
que a fragmentação se torna mais intensa com o aumento da densidade dos corpos moedores 



BARROS, F.B.M.; PEREIRA, U.P.H.; MARINOVIC, P.M.; GUZZO, P.L. 
 

 

até o tempo de 60 minutos, o que está de acordo com os resultados obtidos neste estudo. A 
partir de 60 minutos os autores verificaram o aumento do D80 ao utilizar bolas de aço, 
caracterizando aglomeração do produto da moagem. 

 

Tabela 1 – Valores característicos do limite aparente de moagem para cada material de corpo moedor. 

Natureza do Corpo 
Moedor 

Densidade Tempo D50 S 
g/cm3 minutos μm cm2/g 

Nitreto de Silício 3,2 120 20,5±0,8 4125,5±136,6 
Zircônia 5,7 60 12,3±0,6 4975,5±453,8 

Aço 7,8 30 13,1±0,7 4575,6±191,7 

 
A Figura 4 mostra micrografias eletrônicas do material moído por 4 e 120 minutos 

utilizando corpos moedores de zircônia. Observa-se que o produto da moagem com 4 
minutos, embora com significativa redução de tamanho, ainda apresenta uma morfologia 
romboédrica (Figura 4(a)). No tempo de 120 minutos contata-se a presença de partículas 
alongadas e arredondadas, o que indica a formação dos aglomerados. Ao moer tipos 
diferentes de clínquer, Austin e Bagga (1981) concluíram que a aglomeração observada nos 
maiores tempos de moagem amorteceu o impacto dos corpos moedores causando redução 
na eficiência da ação mecânica da moagem. Isso pode explicar a estabilização do D50 após o 
limite aparente de moagem. 

 

 
Figura 4 – Micrografias de calcário moído com corpos moedores de zircônia antes (a) e após (b) atingir o 

limite de moagem. 
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Após cominuir gibbsita (Al(OH)3) em diferentes moinhos planetários, com potes de 
diferentes dimensões, Mio, Kano e Saito (2004) mostraram que existe uma relação linear 
entre a taxa de fragmentação (Kp), determinada experimentalmente, e a energia específica 
de impacto das bolas (Ew), determinada numericamente pelo método dos elementos 
discretos. Na equação de Ew utilizada, nota-se que a densidade dos corpos moedores (ρ) é 
diretamente proporcional à energia de impacto disponibilizada para a quebra das partículas. 
Logo, pode-se concluir que Kp aumenta com o aumento de ρ, o que explica a significativa 
redução dos valores de D50 do produto da moagem realizada com bolas de aço. Porém, a 
estabilização do D50 acima de 120 minutos indica que outros fatores estão influenciando a 
taxa de fragmentação. Para melhor avaliar este efeito, os valores de D50 foram relacioados 
com as densidades dos corpos moedores para cada tempo de moagem. De forma geral, foi 
observado um comportamento decrescente entre D50 e ρ. Para a maioria dos tempos, 
observou-se um comportamento aproximadamente linear (R² > 0,93) entre D50 e ρ. 

A Figura 5 apresenta a variação do módulo coeficiente angular das retas ajustadas as 
coordenadas (ρ, D50). No detalhe da figura são apresentados os ajustes para os tempos de 15 
e 960 minutos. Observa-se dois comportamentos na variação do coeficiente angular com o 
aumento do tempo de moagem. Entre 1 e 120 minutos, ocorre uma redução progressiva do 
coeficiente angular, mostrando que a influência da densidade diminui com a redução do 
tamanho de partícula. Isso pode ser explicado pelo critério de Griffith, o qual mostra que a 
diminuição da quantidade de microtrincas acarreta a necessidade de níveis energéticos mais 
elevados para promover a fragmentação de partículas de menor tamanho (Baláz, 2008). O 
segundo comportamento ocorre após 120 minutos, onde observa-se a estabilização do 
coeficiente angular. Esse efeito pode estar relacionado com a formação de aglomerados e a 
consequente redução da eficiência da fragmentação.   

 
Figura 5 –Variação do módulo do coeficiente angular resultante do ajuste linear entre D50 e a densidade dos 
corpos moedores em função do tempo de moagem. Os ajustes para 15 e 960 minutos são apresentados no 

detalhe. 
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4. CONCLUSÃO 
 

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a densidade dos corpos moedores 
influencia na quebra das partículas de calcário processadas em moinho planetário de bolas 
até o tempo de moagem de 120 minutos. A partir desse tempo, sugere-se que a presença de 
aglomerados causa a dispersão da energia de impacto fornecida pelos corpos moedores, 
sejam eles nitreto de silício, zircônia ou aço. Ao empregar corpos moedores de nitreto de 
silício, o limite aparente de moagem foi 60 % maior que o limite encontrado para a moagem 
com zircônia e aço (~13 μm). Logo, a energia de impacto fornecida pelas bolas de nitreto de 
silício não foi suficiente para alcançar os limites de moagem atingidos com zircônia e aço, 
mesmo após 1920 minutos de moagem.  
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