
UMA TÉCNICA PARA A ESTIMATIVA DOS PARAMETROS DAS 
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DE DADOS DE LABORATÓRIO VISANDO A SIMULAÇAO DA MOAGEM POR BOLAS 
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roi desenvolvida uma técnica para a estimativa dos parâmetros 
das funções Seleção e Distribuição, tendo sido estabelecido um 
procedimento de laboratório e construidos os programas RETRO e 
PRODUTO. 

O programa RETRO faz a estimativa direta dos parâmetros da fun
ção Seleção e o retro-cálculo da funç~o Distribuiç~o, enquanto 
o programa PRODUTO realiza a simulação da moagem em batelada a 
partir destes resultados. 

S§o também apresentados e discutidos os resultados da aplicação 
da técnica a uma amostra de minério de ferro. 

A TECHNIQUE roR ESTIMATION Or THE PARAMETERS 
or SELECTION ANO DISTRIBUTION FUNCTIONS rROM LABORATORY 

DATA AIMING BALL MILLING SIMULATION 

A technique for the estimation of Selection and Distribution 
function parameters was developed. A laboratorial procedure was 
esta)lished and the computer programs RETRO and PRODUTO were 
constructed. lhe RETRO program obtains the direct evaluation 
of the Selection function parameters and the back-calculation 
of the Breakage parameters. The PRODUTO program accomplishes 
the batch grinding simulation from the previous results. The 
application of the technlque on the grinding of an iron ore 
sample is presented and discussed. 
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INTRODUÇj\O 

Dentre as operações usuais do tratamento de minérios, a moa
gem é certamente uma das de maior custo operacional e das que 
exigem maiores investimentos. Pode-se, a grosso modo, estimar 
que 25% da demanda energética de uma usina de tratamento típica 
esteja relacionada à esta operação (1), existindo, 
casos em que o valor se situe na faixa dos 70% (2). 
dentemente, apenas uma mínima fração desta energia, ., 

1%, é efetivamente empregada em cominuição (geração 

entretanto, 
Surpreen

da ordem de 
de superfí-

cies novas) sendo o restante perdido predominantemente nas for
mas de som e calor (1). 

Desta forma, pequenos aumentos na eficiência da moagem, em 
termos da energia consumida por tonelada de produto, podem se 

mostrar significativos na economia de uma usina como um todo. 
Esta questão cresce em relevância na medida em que se esgotam as 
fontes de minério de fácil tratamento e em que aumentam os cus
tos e incertezas relacionados à energia. 

É notável o número de trabalhos enfocando a moagem publica 
dos na -Última década. A tendência m·undial não parece ser o de
senvolvimento de novos equipamentos e sim a busca do melhor a
proveitamento das instalações já existentes. Neste sentido os 
resultados mais promissores podem vir do controle da reologia 
da polpa, do emprego de aditivos químicos e, principalmente, da 
utilização de simuladores na análise e QO controle da · operação 
dos circuitos industriais de moagem. 

O BALANÇO MASSA TAMANHO 

O balanço massa-tamanho é um modelo matemático para o fenÔ
meno da cominuição que se fundamenta no balanço de massa para o 
material fragmentado e distribuído entre· os intervalos de ta
manho em que se divide a faixa granulométrica de interesse. 
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Cada intervalo de tamanho é limitado pelas aberturas de duas 

peneiras consecutivas de uma série padrão (R igual a 1/vz- ou 
11h>. A faixa granulométrica de interesse é dividida em n in

tervalos numerados em ordem crescente a partir do que contém os 
maiores tamanhos. A fração mássica contida no intervalo i é 

denotada wi. O intervalo final, i= n, também referidocomoin
tervalo de fundo, é uma exceção não possuindo limite inferior. 
Assim, no decorrer da fragmentação, o intervalo de fundo recebe 
material proveniente de todos os outros intervalos mas, a par

tir dele, nenhum material é transferido. 

Três tipos de informação são requeridos para a utilização do 
balanço massa-tamanho na simulação da moagem: 

a. a cinética da fragmentação, ou seja, a velocidade com 
que as partículas contidas em um intervalo de tamanho 
são fragmentadas e atravessam o seu limite inferior: 

descri ta pela função Seleção ou, simplesmente, função S; 

b. a estequiometria da fragmentação, ou seja, como se dá 
a distribuição do material proveniente de um dado inter
valo de tamanho entre os vários intervalos subsquentes: 
descrita pela função Distribuição ou, simplesmente, fun
ção B; 

c. as características do fluxo de material pelo moinho: 

descritas pela Distribuição do Tempo de Residência. 

Para os objetivos deste trabalho será necessário descrever 
mais detidamente os itens a e b. 

CINÉTICA DA FRAGMENTAÇAO 

A velocidade com que as partículas contidas em um intervalo 
de tamanho são fragmentadas depende da moabilidade do material, 
das condições de operação e da sua granulometria. 
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Em geral, para uma dada condição de operação, existe um in
tervalo de tamanho para o qual a velo:idade de quebra é máxima. 

Para intervalos acima deste, as partículas são muito grandes em 

relação às bolas cuja ação fica ~ssim prejudicada. Para inter
valos de menor granulometria, a possibilidade do acúmulo de ma
terial entre as bolas tende a amortecer os choques e a reduiir 
a velocidade de fragmentação. Para partículas ainda mais fi
nas, há um9 tendência do leito de partículas se comportar como 

um líquido, sendo a energia mecânica das bolas transformada mui
to mais em deformação deste leito do que propriamente em frag
mentação. 

Uma hipótese a respeito da cinética da moagem por oolas po
de ser resumida pela equação (3): 

[ 1 ) 

onde t é o tempo de moagem, wi(o) e wi(t) representam a fração 
mássica do material contido no intervalo i no instante inicial 

e após transcorrido o tempo t, respectivamente. 
dade especifica de fragmentação do intervalo de 
definida por: 

Si, a · veloci-
tamanho i, é 

massa do intervalo i fragmentada na unidade do tempo [ 2 ) 
massa remanescente no intervalo i 

Quando si é independente de wi (t) a cinética de frag
mentação é dita de primeira ordem. 

Não há nenhuma razão fundamental para que a moagem por bolas 
siga preferencialmente a cinética de primeira ordem, entretan

to, na prática, este é o casá mais frequente . Os casos em que 
desvios da hipótese de primeira ordem ocorrem, são facilmente 
detectáveis em laboratório (4). 
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ESTIMATIVA DA VELOCIDADE ESPECÍFICA DE FRAGMENTAÇÃO EM LABORATÓRIO 

O procedimento normalmente adotado em laboratório, para a es

~imativa dos valores Si, é o método do top size. Este procedi

mento consiste em se realizar testes de moagem com diferentes 

frações obtidas do material inicial. Em cada fração, um dos 

intervalos de tamanho o top size é preponderante, não 

estando presentes os intervalos que o antece~em . São realiza

dos, com cada fração, testes com diferentes tempos de moagem 

sendo a velocidade de fragmentação estimada por uma regressão 

linear baseada na equação [1). 

A FUNÇÃO SELEÇÃO 

A função Seleção, ou função S, descreve a variação da velo

cidade especifica de fragmentação com o intervalo de tamanho. 

A relação pode se basear na granulometria ou no índice de inter

valo, sendo esta última forma provavelmente a mais adequada . 
Neste trabalho será utilizada a forma: 

si = a R (i-l)a [3) 

onde R é a razão geométrica de abertura de peneira, a é um pa

râmetro que depende principalmente das condições de moagem e a 

um parâmetro relacionado às propriedades do material . 

Deve-se frizar que o inter val o de fundo, de vi do às sua s ca

racterísticas, tem obrigatoriamente velocidade de fragmentação 

nula (Sn = O). 

ESTEQUIOMETRIA DA FRAGMENTAÇÃO 

A distribuição de quebra primária descreve a estequlometria 

da fragmentação das partículas contidas em um intervalo de ta

manho, indicando qual a fração da massa proveniente dest e inter

valo é tran s ferida para cada um dos intervalos de menor granu-
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lometria durante a fragmentação. O termo quebra primária sere

fere ao resultado da ação de quebra atuante unicamente sobre o 
intervalo de tamanho original, ou seja, não se considera a re
fragmentação das partículas distribuídas para os demais inter
valos. Isto pode ser obtido realizando-se testes de moagem com 
tempo muito reduzido, ou pelo tratamento matemático dos resul
tados de testes de maior duração. 

REPRESENTAÇAO DA OISTRIBUIÇAO DE QUEBRA PRIMÁRIA 

Existem · dois simbolismos convenientes para a representação 
da distribuição de quebra primária: a forma simples e a cumu
lativa. 

Quando se considera a fragmentação do material inicialmente 
contida num intervalo de tamanho j, a fração do produto que é 

distribuída para um intervalo de tamanho i subsequente é deno

tada bij' ou seja: 

massa transferida para o intervalo i 
massa do intervalo j fragmentada 

[ 4] 

Como j varia de 1 até n enquanto que i varia de j até n, o 
conjunto dos valores bij forma uma matriz triangular. 

Considera-se que a fragmentação só ocorre quando as partí
culas resultantes podem ser transferidas do intervalo de tama
nho original. Em conseqÜência: 

o 

e da definição de bij: 

n 
í: 

i=j 

[5) 

[6] 

O segundo simbolismo comumente utilizado é a forma cumula-



tiva da distribuição de quebra primária Bij: 

massa proveniente do intervalo j acumulada 
no intervalo i e subsequentes 

massa de material do intervalo j fra~mentada 

do que decorre: 

e também: 

n 
r 

k=i 

B. 
1 

. : 1 
J+ , J 
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[7) 

[8 ) 

[9) 

Um cuidado especial deve ser tomado com relação à definição 

de Bij' Definições alternativas utilizam os limites dos inter
valos de tamanho, o que tende a trazer certa confusão. Depen
dendo da definição de Bij podem não ser válidas as equações [B) 
e [9]. 

Em muitos casos se verifica ser a ·distribuição de quebra 

primária normal i zável , ou seja, a distribuição não depende do 
intervalo origina l . Nestes casos, com exceção do i ntervalo de 
fundG, os valores bij ou Bij são determinad~s apenas pela di
ferença i-j. 

~ FUNÇAO DISTRIBUIÇAO 

A Função Distribuição, ou Função B, descreve a variação dos 
valores Bij com a. granulometria ou com os indices dos interva

los de tamanho. A forma baseada nos índices (4) parec~ ser a 

mais conveniente e será a adotada neste traoalho : 

Bij = ~R(i-j-1)y + (1 - ~) R(i-j-1)6 

onde ~. y e a são parâmetros de ajuste. 
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O valor de 41 varia de 0,5 a 1 ou de O à 0,5 já que a equação 
guarda simetria entre 41 e 1-41 (3). Na faixa de variação de 41 
de 0,5 a 1, quanto maior a quantidade de finos no produto da 
moagem menor o valor de y que, neste caso, se situa usualmente 
entre 0,5 e 1 ,5. Nesta mesma faixa de variação de 41, o valor de 
B se situa entre 2,5 e 5 sendo diretamente relacionado a quan
tidade do material de maior gran~lometria do produto de moagem. 

Quando o valor de 41 se encontra muito próximo à unidade há 
uma perda de sensibilidade em relação a B, sendo melhor substi
tuir a equação [10] por: 

Bij = R(i-j- 1)y [11] 

O ~rau de não normalização da matriz Bij pode ser avaliado 
pelo parâmetro adicional 6 de acordo com: 

Bij = 41j R{i-j-l)y + (1 - 41) R(i-j- 1)6 

41j = 411 R(1-j)6 

RETRO-CÁLCULO 

[12] 

[ 1 3] 

O Retro-cálculo é um método indireto utilizável na estima
tiva dos partmetr6~ da função B. 

Os métodos diretos estimam os valores Bij individualmente 
sendo, portanto, bastante sensíveis aos erros experimentais. 
Estes métodos exigem que a alimentação dos testes de moagem se 
restrinja a um Gnico intervalo de tamanho,· implicando em uma 
préparaçãD trabarhosa. 

O retro-cálculo, por outro lado, procura determin·ar de uma 

só vez todo o conjunto de valores Bij e pode ser aplicado aos 
mesmo·s resultados experimentais obtidos pelo método do top size. 

O problema consiste na determinação dos valores dos parâme-
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tros da função Distribuição que, numa posterior simulação, le
vem à melhor coincidência possível entre os resultados simula
dos e experimentais, ou seja, na minimização de uma função ob
jetivo na forma: 

FO [ 14] 

onde nt é o número de testes realizados e n é número de inter
valos de tamanho. Pik e P~k representam a distribuição granu
lométrica do produto da moagem obtido em cada teste para valo
res simulados e· experimentais, respectivamente. O fator de pon
deração, wik' depende da estatística adotada. 

Dispondo-se previamente dos valores dos parâmetros da fun
ção S, um procedimento iterativo para o retro-cálculo dos valo
res dos parâmetros da função B a partir dos dados experimentais 
apropriados consiste basicamente nos seguintes passos: 

a. estimativa inicial dos parâmetros da função Distribuição; 

b. cálculo dos valores Bij; 

c. simulação da distribuição granulométrica do produto da 
moagem baseada nestes valores; 

d. cálculo da função objetivo; 

e. verificação de um critério de parada que indique se , den
tro de um nível de precisão pré-determinado, a função 
objetivo atingiu um valor mínimo; 

f. em caso negativo: modificação dos valores dos parâme
tros da função Distribuição e retorno ao passo b. 

De modo a direcionar as modificações no passo f, são utili
zados os métodos da programação não linear, sendo o método de 
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Powell (5) provavelmente o mais adequado (4,6). 

Por ser menos exigente quanto a alimentação do moinho, ore
tro-cálculo pode ser também aplicado a dados industriais, in
clusive para a determinação dos parâmetros das funções Seleção 
e DTR. 

Um cuidado a ser tomado é que o método direciona os dados de for
ma a se ajustarem ao modelo proposto, nem sempre sendo possi.vel deteE, 
tar alguma falha na sua adequação em um caso especifico. 

SIMULAÇAO OA MOAGEM EM BATELADA 

Lembrando que a massa total de material contida num moinho 
é constante durante um teste em batelada, a partir das defini
ções da distribuição de quebra primária e da velocidade especí
fica de quebra pode-se estabelecer a equação diferencial do ba
lanço massa tamanho para a moagem em catelada. 

d wi ( t) 

dt 
[ 1 5] 

Sendo n o número de intervalos de tamanho o balanço comple
to é composto por um conjunto de n equações. 

De modo geral este sistema pode ser resolvido por 
numéricos, mas existe uma solução analítica apropriada 
caso da cinética de primeira ordem (4,7): 

o, 
... s1 t e . , 

n > i > 1 

i < j 

i = j 

métodos 
para o 

[16] 



J-1 
- r cikcJk' i < j 
k:i 

ciJ 1 ' i j 

i=1 
r 5kbikckJ' i > j 

si - sJ k=j 

PROCEDIMENTO DE LABORATÓRIO 

O procedimento de laboratório se baseia no método do top 
size se divididindo nos seguintes passos: 

opção por moagem ·à umido ou à seco; 

determinação do volume do moinho de testes; 

determinação das condições de moagem: velocidade de ro
tação, carga e distribuição das bolas, porosidade do lei
to de bolas, preenchimento intersticial (próximo a 1) e; 
no caso de moagem à úmido, percentagem de sólidos e reo
logia da polpa; 

análise granulométrica da amostra inicial por uma série 
padrão de peneiras (R = 1/ ~ou 1/~; 

determinação da faixa granulométrica de interesse . ~ a
conselhável que o primeiro intervalo de tamanho apresen

te uma percentagem cumulativa passante da ordem de 90l; 

.moagem por um pequeno periodo de tempo para precondició
nar o material; 

separação do material em amostras meno~es . Em cada amos
tra o top size deve corresponder a um dos intervalos de 
tamanho e· conter cerca de 70~ da massa . O próx~mo inter~ · 
valo da amostra deve conter cerca de 20~eo restante es-
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tar bem distribuido entre os intervalos subsequentes. 
Não é necessário se preparar amostras para todos os in
tervalos de tamanho; 

moagem de cada amostra por, pelo menos, dois períodos di
ferentes. De modo a que ocorra uma boa distrlbuiçã~ do 
material fragmentado é aconselhável uma redução da ordem 
de 30% na massa contida no top size em cada etapa do teste. 

Ao término dos testes obtem-se, para cada amostra, dois ou 
mais pares de distribuições granulométricas alimentação --- pro
duto correspondentes aos diferentes tempos de moagem. Estes da
dos são utilizados pelo programa RETRO para a estimativa do va
lor dos parâmetros das funções S e 8 relativos ao material e 
às condições em que se realizou a moagem. 

Em alguns casos pode-se posteriormente desejar realizar uma 
simulação que inclua intervalos com granulometria maior que a 
do primeiro intervalo testado. Nestes casos, sendo o número de 
intervalos adicionais igual a q, deve-se modificar o valor do 
parâmetro a para (3): 

[ 1.7] 

onde o subscrito s indica o valor a ser usado na nova simulação 
e o subscrito i o valor obtido anteriormente nos testes em la
boratório. O valor de todos os outros parâmetros permanece i

nalterado. 

O PROGRAMA PRODUTO 

O programa PRODUTO é um simulador que utiliza as funções S 
e 8 expressas na ~orma das equações [3] e [10) para o cálcu~da 
distribuição granulométrica do produto da moagem em batelada a
tr-avés da equação (16]. 



Devem s er fornecidos os valores dos parâmetros a, a,~, y e 
s, be m como a distribuição granulométrica da alimentação e o 
t empo de moage m. 

O PROGRAMA RETRO 

O Programa RETRO é basicamente uma rotina para a minimização 
de uma fun ç ão de várias variáveis baseada no método de P~well 

uti l i za nd o o mé t odo da Seção Áurea (6) nas buscas unidirecionais. 

A fun ç ão a ser minimizada é implementada por uma subrotina. 

No re t r o- c álcu lo esta subrotina, a partir dos valores correntes 
do s par âmet r os das funções S e B, calcula a distribuição granu
lométric a do produto simulado e o valor correspondente da função 

objetivo . 

Os dados e xperi mentais podem s e r fornecidos di retamente ou 
por meio de um arqui vo . É nec e s s ár io fo r ne ce r um a estimativa 

inic i al para os parâmetros ~. y e 6 . 

Baseando-se na quantidade de ma t erial c ont i da no top siz e 

apó s ca da teste d.e moagem, o progra ma faz uma e s timati va in i c ial 
para a velocidade especitica de fragmentação dos intervalo s de 

* tamanho testados, S 11 através de regressões l i neares da for ,na: 

[ 18] 

usando estes valores, o programa estima o valor dos parâ me 

tro~ a e a a partir de uma regressão linear da forma : 

log a .. a(i-1) log R [ 19 ] 

' Os valores Si definitivos são então calculados atravé s da 
equação [ 3] . 

Neste ponto o programa apresenta o vãlor experimental va fr a 
fração mássica do top size de cada teste ~ o valor calcu l ado u-
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tilizando a equação [1]. Se por acaso se ve rificar uma grande 
divergência entre estes valores, indicativa de inadequação do 
modelo, o programa deve ser interrompido. Ne stes casos, a ina
dequação pode ser devida a falha na hipótese de cinética de pr i 
meira ordem ou a forma da função S. 

Após a estimativa dos par§metros da função S, o programa i

nicia o retro-cálculo dos parâmetros da função B como dada pela 
equação [10), ou pela equação [1 f ]. 

A função objetivo é implementada conforme a equação [14] ha
vendo a opção da forma não ponderada, w.k = 1, ou ponderada pe

l s 
la estatística do qui-quadrado, wik= 1/Pik' 

Durante o retro-cálculo os valores dos parâmetros a e a são 
mantidos fixos, enquanto que o valor dos parâmetros ~. y e B 
vão sofrendo incrementos direcionados pelo método de Powell. A 
minimização da função objetivo prossegue até que os módulos dos 
incrementos estejam abaixo de um limite pré-estabelecido 

Ao final do retro-cálculo são apresent ados os valores ótimos 

dos parâmetros e a distribuição granulométrica do produto simu
lado. 

O uso da função objetivo na forma ponderada pode prejudicar 
a convergência do retro-cálculo quando a estimativa inicial do 

valor dos parâmetros da função B esti ver muito dista nte do va
lor dtimo (3) . Recomenda-se, então, realizar uma primeira mi
nimização empregando a forma não pondera da . 

APLICAÇAO DA TÉCNICA À UMA AMOSTRA DE MINÉRIO DE FERRO 

.Os tes tes de moagem foram realizados a seco . As caracterís
ticas do moinho utilizado e as co ndiçôes em que s e realizaram os 
testes são apresenta~os na Tabela I. 

O resultado da análise granulométrica d8 amo s tra inicial 



Tabela I. Características do moinho e condições adotadas nos 
testes de moagem. 

Diâmetro do moinho D 30 cm 

Volume do moinho v 7,8 dm' 

Velocidade de r otação v 0,66Hz 
Percentagem da velocidade crítica >Õ c = 48,7 % 

Carga de Cylpebs J 0,5 

Maior Cylpeb Ll1na x 3 cm 

Porosidade do leito pb 0,4 

Preenchimento intersticial u 

é apresentado na Tabela II. Para a análise foi utilizada uma 
série padrão de· peneiras com R = 1//2, um peneirador Rotap e 
uma balança com precisão de c~ntésimos de grama . A faixa gra
nulométrica de interesse foi considerada como se iniciando no 
intervalo de tamanho 298 x 210 ~m. 

Tabela II. Análise granulométrica da amostra inicial. 

Intervalo J,Jm Fra!lão Mássica 
+850 o, 1137 

850 X 600 o' o 110 
600 X 425 0 , 0102 
425 X 298 0,020 1 
298 X 210 0,0430 
210 X 149 0, 059 7 
149 X 105 0,0763 
105 X 74 O, 1231 

74 X 53 o' 1512 
53 X 37 o. 1791 

- 37 o 2126 

Da amostra inicial foram separadas fraçõ es menores sendo em 

cada uma o top s i ze constituído por um dos seguin tes intervalos : 
· 298 x 210; 210 x 14 9 ; 14 9 x 105; 105 x 74 e 74. x 53 um. Nesta etapa 
foi utiliz a do um pene ir ado r Produtest 50 x 50 cm . 
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Cada uma destas frações foi precondicionada e analisada. 
Os testes de moagem foram realizados com dois intervalos de tem

po e sempre utilizando alimentação nova. Os resultados, 
apresentados na Tabela III, foram empregados pelo programa RETRO 
para a estimativa dos parâmetros das funções S e B. 

Na primeira aplicação verificou-se inadequação do modelo e 
o programa foi interrompido. Conforme é mostrado nas Figuras 
e 2, apesar da cinética de todos os intervalos de interesse ter 
sido de primeira ordem, o intervalo 298 x 210 1-1m apresentou, mes
mo após repetição do teste, uma velocidade de fragmentação mui
to superior à esperada e provocou falha na forma da função S. 
Entretanto, como o material da amostra inicial se concentra/a 
nos intervalos de menor granulometria, decidiu-se continuar as 
estimativas sem a inclusão dos dados relativos ao intervalo 
298 x 210, uma vez que este teria pouca influência sobre o com
portamento do material como um todo. 

ln wf t ) 
W (o) 

-•o~~s~~.~o--~.a~t~o~t~e~~JO~H~-.o~-4~-s~o~~.~.o~ 
TEMPO 

Figura 1. Cinética da fragmentação dos intervalos de interesse 
O intervalo 298 x 210 1-1m é o de índice 1. 



o.~r----------------------------------, 

• 

4 :S I I o 
INTERVALO DE TAMANHO 

Figura 2. Funç§o Seleç§o para o •ateria! testado. A regres
são não incluiu o intervalo 298 x 210 pm. 

O programa foi ent~o utilizado tomando-s~ o intervalo 210 x 
149 um como o de indice 1. Como se verificou perda de sensibi
lidade em relação ao parâmetro S, a funç~o Distribuição passou 
a ser empregada na forma da equação [11]. A estimativa final dos 
parâmetros, para função objetivo na f~rma ponderada, teve como 

~ -~ 

resultado: a= 0,0169; a= 0,7806 e y = 1,6410. 

A distribuição granulométrica do produto simulado da moagem 
correspondente a estes valores é também apresentada na Tabela III. 

De modo a testar a validade dos valores estimados, retirou
se da amostra inicial uma quantidade de material naturalmente 
distribuída na faixa granulométrica de interesse. Esse material 
foi moido nas mesmas condições relacionadas na Tabela I por dois 
per!odos diferentes de tempo. 

A distribuição granulométrica do produto desta moagem foi 

comparada com a prevista pelo programa PRODUTO empregando-se 
os valores previamente estimados. O valor do parâme
tro a foi corrigido de acordo com a equação [17). Os re-
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sul tados, apresentados na Tabela IV, mostram a excelente concor
. dância obtida entre o pro-duto simulado e o experimenta l . A ma i or 
diferença verificada foi da ordem de apenas 2% (em valor absoluto) 
a qual não fica muito distante do erro normal do peneiramento. 

Tabela IV. Simulação da moagem em batelada da amostra de miné
rio de ferro realizada pelo programa PRODUTO. 
Intervalo inicial = 298 x 210 ~m 
a= 0,0221 a= 0,7806 y = 1,6410 

Tem~o de moagem 15 min 30 min 
Intervalo Alimentaxão Prod.Ex~. Prod . Sim. Prod . Ex~ . Prod.Sim . 

0,0567 0,0513 0,0407 0,0250 0,0292 

2 0,0549 0,0630 0,0487 0,0682 0,0422 

3 o' 1002 0,0872 0,0913 0,0887 0,0824 

4 o' 1551 o' 1306 O, 1469 o' 1489 o' 1372 
5 o' 1689 o' 1805 o' 1673 o, 1608 0,1643 

6 0,2032 o' 1895 0,2037 o, 1875 0,2032 

7 012610 012978 0,3019 013209 0,3415 

Entretanto, não se deve deixar de notar que, para os inter
valos de granulometria mais fina, a fração mássica do produto 
experimental estelie sempre um pouco abaixo do valor previsto pe
la simulação. Descontado o erro experimental, isso poderia ser 

uma indicação de que o material de maior granulometria se frag
mentou com uma velocidade um pouco menor do que a esperada. 

Uma comparação entre as tabelas III e IV deixa evidente que 
a moagem a que se refere a Tabela I~I se realizou com uma quan
tidade de ·finos muito superior à utilizada nos testes anterio
res. Deve-se notar pelos resultados apresentados na Tabela · I I I, 
que a distribuição granulométrica do produto experimental €pra
ticamente a mesma nos dois ensaios, embora tenha sido no segun
do empregado o dobro do tempo de moagem. Observe~se também que 
houve pouca variação em relação a distribuição granulométrica 
da alimentação. Estes são fortes indicativos oue a moagem se 
realizou de forma pouco eficiente no casa .da material analisado. 
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CONCLUSAO 

Apesar das dificuldades decorrentes do minério utilizado , a 
excelente concordância verificada entre os resultados experi
mentais e os simulados indica poder ser a técnica aqui desen
volvida utilizada com segurança, mesmo para os materiais · mais 
problemáticos. 

O procedimento experimental e o programa RETRO se mostra
ram consistentes e suficientes para a estimativa dos. parâmetros 
das funções Seleção e Distribuição em laboratório. O programa 
PRODUTO se mostrou eficiente na simulação da moagem em batelada. 

Pela inclusão da Distribuição do tempo de residência e do 
modo de variaçlo .dos parâmetros com as condições de operação 
será passive! extender a técnica à simulação da moagem industrial. 
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