
Resumo 

O presente trabalho parte de uma proposta de investigação dos períodos de arranque de uma 

instalação de moagem, no sentido da procura de eventuais vantagens decorrentes do aproveitamento 

de uma alimentação pulsada. Este tema vem na sequência de estudos de Madureira e Regueiras 

(1972), Madureira e Leite (1982) e de Leite (1984) e, finalmente, na hipótese de Madureira, de que a 

utilização de uma alimentação pulsada melhora as performances do processo, através da introdução 

de transientes controlados no moinho.  

Em resumo pretende-se desenvolver uma nova metodologia de operação com moinhos de barra que 

garanta a concentração da produção dentro de um fuso granulométrico o mais estreito possível, de 

modo a permitir maximizar os resultados da etapa seguinte do processo: a extracção de uma 

substância útil, ou a obtenção de um produto micronizado.  

Para tal é necessário estudar a reacção do moinho durante os regimes transitórios. Ao mesmo tempo, 

verificar dentro de que parâmetros é que a sua resposta pode ser vantajosa do ponto de vista da 

qualidade dos resultados.  

O caminho percorrido para a resolução do problema não foi simples. Consciente das dificuldades 

inerentes à experimentação física, de que Silva faz nota (1988, pp.55-60), optou-se, numa primeira 

fase, por um esquema de trabalho baseado exclusivamente em experimentação númerica e cujos os 

objectivos foram os seguintes:  

1º - Construir um modelo de transporte diferencial no calibre para moinhos de tambor, ainda que de 

carácter não fenomenológico.  

2º - Estudar, a partir desse modelo, os regimes transitórios em circuito aberto, no sentido de avaliar os 

possíveis efeitos benéficos produzidos a partir de uma alimentação pulsada.  

A concretização da primeira meta veio no entanto revelar-se mais problemática do que era esperado. 

Para sua consecução apontou-se inicialmente para uma aligeirada do modelo de transporte proposto 

por Madureira e Regueiras em 1972 para o regime permanente. Este foi convenientemente adaptado 

e implementado através de métodos numéricos, com a discretização adequada, de modo a obter a 

evolução da composição granulométrica na descarga, ao longo do tempo, durante os regimes 

transitórios. O modelo proposto consistiu, basicamente, numa rotina sequencial de classificação e 

moagem individualizada de cada classe, em que a velocidade de progressão de cada uma delas era 

comandada pelo respectivo tempo de residência.  

Com o acumular de experiência relativamente à simulação dos transientes, a necessidade de incluir 

um mecanismo de transporte diferencial entre as partículas foi-se revelando cada vez mais como 

fulcral. À medida que eram obtidos novos dados de experimentação numérica, compreendia-se 

melhor o papel desempenhado pela movimentação das partículas no interior do moinho e 

levantavam-se novos problemas. Na tentativa de os ultrapassar, a versão inicialmente ligeira foi-se 

tornando cada vez mais complexa e pesada sem que fossem obtidos os resultados esperados, isto é, 



a sofisticação do modelo não se repercutia de forma suficientemente visível na flexibilidade das suas 

respostas a eventuais flutuações de dados do processo.  

Estas dificuldades levaram a que se suspendesse o trabalho e fizesse uma pausa para reflexão que 

levou ao amadurecimento das ideias em torno do problema e conduziu à criação de um novo modelo 

para o transporte diferencial no calibre, não linear e com carácter fenomenológico. Com ele, o 

primeiro dos objectivos inicialmente formulados foi largamente ultrapassado e novas perspectivas 

foram levantadas.  

Houve então a necessidade de redefinir as metas subsequentes por forma a ajustá-la à nova 

realidade. Estas passaram então a ser: 

1º - Implementar e desenvolver o novo modelo fenomenológico de transporte diferencial no calibre.  

2º - Efectuar uma análise de sensibilidade do modelo, no sentido de avaliar fenomenológicamente a 

sua resposta aos regimes transitórios.  


