
PENEIRAMENTO E
MOAGEM

ENSAIO IN NATURA

PENEIRAMENTO

PESAGEM DAS
PARTÍCULAS RETIDAS

Para realizar o ensaio de peneiramento do milho
de pipoca, inicialmente é necessário selecionar um
conjunto de peneiras que compreenda a faixa de

diâmetros das partículas, e obter o peso individual
de cada peneira.

A segunda etapa é colocar as partículas de
milho de pipoca no topo do conjunto de

peneiras, em agitador eletromagnético, por
10 minutos. Caso haja uma concentração de

partículas no topo ou no fundo, deve-se
escolher um novo conjunto de peneiras e

refazer a agitação.

Em seguida, deve-se realizar a pesagem das
peneiras com as partículas retidas e 

 subtrair os pesos das peneiras, obtidos
anteriormente. Com isso, pode-se obter as

curvas de análise granulométrica
diferencial e acumulada (passante e retida),
para as amostras de milho de pipoca inteiro,

e o diâmetro de Sauter.



MOAGEM 
 

PENEIRAMENTO
(MOÍDO)

RESULTADOS

Para moer as partículas de milho de pipoca
utilizou-se um moinho de facas, que choca

as partículas contra as laminas em seu
interior, reduzindo seu tamanho. Com o

auxilio de um alicate amperímetro,
realizou-se a leitura da corrente elétrica,
posteriormente obtendo a tensão elétrica.

Tendo esses valores e a potencia do moinho,
é possível determinar as constantes das

Leis de Rittinger, Kick e Bond.

Com as partículas moídas, realizou-se um
novo peneiramento em agitador

eletromagnético, com um novo conjunto de
peneiras previamente pesadas, por 10

minutos. Após o peneiramento, realizou-se
novamente a pesagem das peneiras,

subtraindo as partículas retidas do peso
das peneiras. A partir disso, foram obtidas

novas curvas de análise granulométrica
diferencial e acumulada, e o diâmetro de

Sauter para as partículas moídas.

Os resultados obtidos para o diâmetro de
Sauter do milho in natura e moído,

respectivamente, foram de 5,88 e 0,81 mm.
Para as constantes das equações de 

 Rittinger, Kick e Bond, os valores obtidos
foram de 76,15 KWh/ton, 40,89 KWh/ton e

198,09 KWh/ton, respectivamente.



ANÁLISE DO PENEIRAMENTO DO
MILHO (IN NATURA)

ANÁLISE DO PENEIRAMENTO DO
MILHO (MOÍDO)

Através do gráfico da análise granulométrica,
podemos observar que, com o experimento

obtivemos uma curva gaussiana, que representa
as amostras de milho in natura e o diâmetro
médio das peneiras escolhidas no processo.

A curvatura obtida, demonstra ser heterogênea,
porém sua distribuição não foi representada
adequadamente pelo intervalo de peneiras

escolhidas.  

As curvas de acúmulo do milho in natura
representam que as partículas ficaram

retidas, em sua maior parte, nas peneiras
centrais, quando na verdade deveriam se

espalhar, de modo que a maior quantidade
de partículas se encontrasse no menor

diâmetro. 

Assim como, a análise do peneiramento
anterior, o seguinte gráfico estabelece as

informações sobre, a amostra de milho após o
processo de moagem, ao ser peneirado,

apresenta uma distribuição heterogênea. 
Podemos observar, que as peneiras escolhidas
puderam reter o maior número de partículas

do processo.
 

As curvas de acúmulo do milho moído
representam os diâmetros das partículas retidas
nas peneiras. A curva retida acumulada, indica
que as partículas de menor diâmetro contém um
maior acúmulo, e as de menor diâmetro, menor
acúmulo. De modo diferente, na curva passante
acumulada, quanto menor o diâmetro, maior é o

acúmulo das partículas.


