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RESUMO 

O amplo emprego de moinhos autógenos (AG) e semi-autógenos (SAG) em circuitos industriais de cominuição é 
conseqüência da combinação entre grande capacidade de processamento e altas relações de redução obtidas. Por outro 
lado, o projeto e dimensionamento de equipamentos e circuitos estão baseados em metodologias, em sua maioria, 
empíricas e inteiramente dependentes de fatores condicionantes específicos de cada operação. O desenvolvimento de 
técnicas mais adequadas encontra dificuldades associadas, principalmente na vinculação entre a execução de ensaios de 
caracterização e a disponibilidade de grande quantidade de amostras, em fases iniciais do empreendimento mineiro. • 

O principal objetivo deste trabalho foi desenvolver um método de caracterização tecnológica de minérios quanto à 
cominuição, cuja principal característica foi o emprego de amostras com massa e tamanho extremamente reduzidos. Os 
resultados obtidos nos ensaios propostos, conduzidos sobre vários tipos de minérios, foram analisados em termos dos 
desvios observados na simulação da operação de moinhos AG/SAG industriais. As análises tiveram por base parâmetros 
estatísticos de correlação e significância. As conclusões demonstraram a viabilidade técnica do emprego do método 
proposto, seus limites de aplicação e sua utilização no projeto de moinhos AG/SAG industriais. 

Este trabalho apresenta os resultados complementares e as conclusões finais referentes ao trabalho intitulado 'Metodologia 
de Caracterização de Minérios Aplicada a Projetos de Moinhos AG/SAG', apresentado no VI SHMMT I XVIII ENTMME, 
cujos resultados experimentais encontravam-se em estágio preliminar. 

PALAVRAS-CHAVE: caracterização; cominuição; moagem. 

L INTRODUÇÃO 

Embora seja a cominuição uma etapa determinante do desempenho técnico e económico da maioria dos processos de 
tratamento de minerais, os métodos tradicionais de caracterização tecnológica de minérios quanto à cominuição são por 
demais limitados em situações de projeto e, sobretudo, na otimização de processos existentes. Tais métodos limitam-se à 
determinação de índices de consumo específico de energia, tais como o índice de moabilidade de Bond, criado na década 
de 50, cujos resultados são empregados em métodos empíricos de dimensionamento de equipamentos. Esses métodos 
apresentam o grande mérito de terem servido como recursos úteis dentro de seus respectivos domínios de aplicação. 
Contudo, a introdução em usinas brasileiras de novas técnicas e equipamentos que incorporem ganhos inequívocos de 
desempenho, não pode ser contemplada sem abordagens mais completas de caracterização tecnológica. 

Pela análise da literatura específica, verifica-se uma tendência irreversível de utilização de determinados equipamentos e 
processos de cominuição que introduzam melhorias técnicas e económicas significativas ao empreendimento mineiro. O 
Brasil destoa nesse contexto, salvo raras exceções, uma vez que não se verifica no país grande presença de equipamentos 
como moinhos autógenos e semi-autógenos. As usinas brasileiras apresentam ainda fluxogramas de britagem e moagem 
multi-estagiadas, quando a tendência em países concorrentes do Brasil por mercados consumidores é de instalações mais 
compactas, com investimentos e custos operacionais menores. A análise de viabilidade para introdução de tais avanços 
ne.cessita de técnicas de caracterização tecnológica de minérios que estabeleçam: 
• Correlações entre a energia aplicada e a fragmentação resultante. 
• Correlações entre a resistência à fragmentação e o tamanho dos fragmentos . 
• Quantificação da tendência de geração de finos e ultrafinos. 
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As informações acima são fundamentais à parametrização de modelos de operação de equipamentos, cuja combinação 
permite simular um espectro amplo de alternativas de circuitos de cominuição e, assim, selecionar a melhor alternativa 
em termos dos índices técnicos e econômicos. 

O presente trabalho objetiva estabelecer as bases de um método de caracterização tecnológica quanto à cominuição, que 
permita a utilização de amostras de minério de tamanho e quantidade reduzidos. O método visa determinar os parâmetros 
de modelos matemáticos de operação de equipamentos, que são empregados na simulação de circuitos industriais de 
moagem autógena e semi-autógena. 

2. METODOLOGIA DOS ENSAIOS 

O Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC) da Austrália, tem longa tradição no desenvolvimento de 
modelagem de equipamentos de cominuição, classificação e concentração de minérios. Os modelos de simulação de 
britagem e moagem do JKMRC almejam um nítido objetivo: a separação entre as características físicas de fragmentação 
de minérios e os mecanismos de fragmentação atuantes nos equipamentos de cominuição. Esses mecanismos são 
basicamente três - impacto, abrasão e atrição - que, dependendo do tipo de equipamento envolvido e condições de 
operação, ocorrem sob intensidades e freqüências próprias (Delboni Jr., 1999). 

A separação entre as características do minério e as características do equipamento é conseguida com a utilização de 
parâmetros diferenciados para o equipamento e para o minério. Os parâmetros do equipamento são calculados a partir 
de dados de amostragem na usina. Os parâmetros do minério provêm de ensaios de impacto sobre partículas individuais. 
Estes ensaios medem essencialmente a relação 'energia aplicada! fragmentação resultante', que pode ser convenientemente 
expressa como o grau de fragmentação a um nível de energia específica de cominuição (Napier-Munn et ai. , 1996). O ~ 

método de caracterização tecnológica de minérios empregado neste trabalho baseia-se nos índices paramétricos dessa 
relação, segundo duas faixas de intensidade de energia. Os valores altos de energia aplicada são obtidos mediante 
impactos sobre partículas individuais, no equipamento denominado drop weight tester (DWT). Os valores baixos de 
energia são obtidos por meio de tamboramento das amostras, ou 'ensaio de abrasão' . 

O DWT consiste de uma base metálica e um cilindro de aço dotado de duas guias laterais que correm em barras verticais, 
como mostra a figura 1. Um guincho pneumático eleva o cilindro metálico, que em seguida é solto e, por ação da 
gravidade, cai sobre o fragmento de rocha disposto na base do DWT. A massa do cilindro e a altura da qual ele iniciará a 
queda determinam o valor da energia aplicada ao fragmento de minério ensaiado. 
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Figura l -Dispositivo drop weighttester do JKMRC. 

2.1. Ensaio Modelo de Fragmentação 

O procedimento padrão de DWT desenvolvido na Austrália foi denominado neste trabalho de 'Ensaio Modelo de 
Fragmentação' . Sumariamente, ele estabelece que sejam preparados I O lotes de 30 fragmentos cada, de acordo com 
5 diferentes frações granulométricas. Os fragmentos individuais são submetidos a impactos no DWT conforme as 
especificações de massa e altura de queda do cilindro, previamente calculadas. As combinações 'massa! altura de queda' 
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são estabelecidas de modo que a energia específica (Ecs) aplicada ao fragmento varie entre 0,25 e 2,5 kWh/t. 
Após a quebra individual de cada um dos 30 fragmentos, reúne-se o material para a análise granulométrica, da qual 
se obtém, para cada lote analisado, o parâmetro t

10 
da equação (1) a seguir, que relaciona energia aplicada (Ecs) e 

fragmentação resultante (t
10

). Esta equação descreve o comportamento característico do minério ensaiado, quando 
submetido aos impactos que ocorrem no interior da câmara de moagem de moinhos AG/SAG: 

(1) 

onde t
10 

é a porcentagem passante na malha igual a 1/1 O do tamanho médio inicial das partículas, Ecs é a energia específica 
de cominuição (kWh/t), A e b são os parâmetros de fragmentação por i'mpacto do minério, obtidos por meio de regressões, 
a partir dos 1 O par~s de valores t

10 
e Ecs. 

O fenômeno de fragmentação é convenientemente descrito por uma curva t
10

xEcs com rápido crescimento inicial, 
determinado pelo parâmetro b, tendendo posteriormente a um valor assintótico, determinado pelo parâmetro A, conforme 
ilustra a figura 2. Em termos práticos, isto significa que a fragmentação é crescente conforme o aumento da energia 
específica aplicada à partícula, até que um limite superior seja atingido, a partir do qual o processo de fragmentação deixa 
de ocorrer. 

A ---------------------------

En ergía específícG de caminuíçãa (kWh/t) 

Figura 2- Energia específica de cominuição, Ecs (kWh/t). 

A resistência ao impacto é analisada em função do produto Axb e do próprio parâmetro b, característicos de cada amostra 
de minério. Assim, quanto menor o valor dos parâmetros A e b, maior a resistência da amostra à fragmentação por impacto. 
O parâmetro representativo da resistência da amostra à fragmentação por abrasão é o índice de abrasão, denominado t •. 
Este índice é obtido por meio de ensaio de tamboramento em condições padronizadas, quais sejam, 3 kg de amostra 
de fragmentos entre 55 e 38 mm, submetidos a 10 minutos de tamboramento em moinho de 8" de diâmetro por 8" de 
comprimento. O valor do parâmetro t. é numericamente igual a 1 I 1 O do valor de t

10
, obtido pela análise granulométrica do 

produto tamborado. Quanto menor o t., maior a resistência da amostra à fragmentação por abrasão. 

Os parâmetros obtidos a partir dos ensaios de caracterização são empregados em modelos matemáticos de operação de 
equipamentos de britagem e moagem, de forma a comparar os resultados das simulações com os resultados da análise de 
desempenho dos circuitos industriais amostrados. 

2.2. Ensaio Delboni 

Os ensaios descritos no item anterior, cujos resultados são empregados na calibração de modelos matemáticos de 
equipamentos de cominuição, estão plenamente consolidados como base para a caracterização de amostras minerais 
quanto à cominuição. Porém, existem situações em que a quantidade e, principalmente, o tamanho reduzido das 
amostras disponíveis aos ensaios de caracterização, constituem-se em fator limitante ao seu emprego. Esse problema é 
particularmente importante nas fases de pesquisa ou análise de variabilidade de jazidas, quando se utilizam testemunhos 
de sondagem nos estudos de caracterização do minério. 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um novo método de ensaios baseado no emprego de amostras de tamanho 
inferior a 50 mm, provenientes de testemunhos de sondagem de 2". Os ensaios foram desenvolvidos no Laboratório de 
Simulação e Controle (LSC) do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da USP e foram denominados de 
'Ensaio Delboni', em consideração ao idealizador do ensaio. O método do Ensaio Delboni é essencialmente o mesmo 
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adotado para o Ensaio Modelo, com exceção dos seguintes fatores : 

No Ensaio Delboni submetem-se ao impacto fragmentos contidos em uma única fração granulométrica. Assim, dos 
lO lotes de 30 fragmentos requeridos para o Ensaio Modelo, apenas 3 lotes são analisados. 

Visto que o Ensaio Delboni considera a situação em que não se dispõe de fragmentos de rocha no tamanho necessário 
para a realização de ensaios de tamboramento, o valor do parâmetro de abrasão t. foi empiricamente estimado como 1/100 
do valor de Axb da amostra ensaiada. 

Os resultados do Ensaio Delboni foram analisados, independentemente, segundo duas frações granulométricas 
(22,4 x 19,0 mm e 16,0 x 13,2 mm) e os valores de t

10 
e dos parâmetros A e b foram obtidos similarmente ao procedimento 

do Ensaio Modelo. Os resultados das simulações, aplicando-se os parâmetros do Ensaio Delboni e do Ensaio Modelo, 
foram utilizados para a análise comparativa entre o método padrão de DWT e o método desenvolvido neste trabalho. 

3. TRABALHOS EXPERIMENTAIS E RESULTADOS 

3.1. Seleção e Preparação das Amostras 

O método proposto foi aplicado a uma base de dados composta por 73 amostras provenientes de minas situadas no Brasil, 
Chile e EUA. Os tipos de minérios selecionados foram: granito, minério de zinco, minério de ouro, minério de alumínio, 
minério de cobre, minério de ferro e minério cupro-aurífero. Todas as 73 amostras foram submetidas ao ensaio padrão de 
DWT (Ensaio Modelo de Fragmentação). 

Após a execução dos ensaios no DWT, cada lote de fragmentos foi encaminhado à análise granulométrica, de forma a 
se determinarem as curvas de distribuição granulométrica resultantes. Os pares de valores de energia aplicada (Ecs) e 
fragmentação resultante (t

10
) foram então aplicados à função paramétrica do processo (1) com o objetivo de se obterem, 

por meio de regressões, os valores de A e b para cada amostra de minério. O parâmetro de abrasão t. foi obtido a partir do 
ensaio de tamboramento, ou ensaio de abrasão, executado para todas as amostras selecionadas. 

3.2. Resultados 

Com posse dos resultados de distribuição granulométrica dos produtos, obtiveram-se os valores de A, b e t. para cada uma 
das 73 amostras de minério ensaiadas. Os dados experimentais foram tratados de dois modos diferentes: segundo o Ensaio 
Modelo de Fragmentação e segundo o Ensaio Delboni. A tabela I apresenta as médias dos resultados obtidos. 

Tabela I - Médias de A, b e t. obtidas segundo os 3 ensaios de fragmentação. 
-

Ensaio de Fragmentação A b Axb t • 
Modelo 59,4 0,938 54,8 0,607 

Delboni (22,4 x 19,0 mm) 68,8 0,752 49,4 0,494 

Delboni (16,0 x 13,2 mm) 63,4 0,754 45,2 0,452 

Visto que o parâmetro Axb representa a resistência do minério à fragmentação por impacto e que, quanto maior o valor r 
de Axb, menor a resistência do minério à fragmentação por impacto, a tabela apresentada expõe um fato interessante: a I 
média dos valores de Axb obtidos conforme o Ensaio Modelo é maior que a obtida conforme o Ensaio Delboni (fração 

1 
22,4 x 19,0 mm), que, por sua vez, é maior que a obtida conforme o Ensaio Delboni (fração 16,0 x 13,2 mm). Em termos 
práticos, isto significa que os resultados do Ensaio Delboni (fração 16,0 x 13,2 mm) indicam um minério mais resistente 
que o indicado pelo Ensaio Delboni (fração 22,4 x 19,0 mm), que, por sua vez, indica um minério mais resistente que o \ 
indicado pelo Ensaio Modelo. \ 

\ 
Os argumentos de Rittinger (1867) e Bond (1952) justificam os resultados obtidos. Visto que a ruptura se inicia em \ 
pontos de fraqueza ou falhas na estrutura atômica do material, as partículas maiores possuem um maior número de 
fraturas disponíveis para iniciar a ruptura. Portanto, a energia requerida para se alcançar um certo grau de redução de 
tamanho aumenta com a diminuição do tamanho do fragmento e, para um mesmo nível de energia específica aplicada, a : 
fragmentação diminui com a diminuição do tamanho do fragmento. \ 

l 

r 
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3.3. Análise Estatística dos Resultados 

A análise estatística dos resultados dos ensaios consistiu na comparação, em termos de desvios, dos valores individuais 
de Axb e t. obtidos para o Ensaio Delboni com os valores individuais de Axb e t. obtidos para o Ensaio Modelo, como 
mostra a figura 3. 
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Figura 3 - Gráficos de aderência Axb: Ensaio Modelo versus Ensaio Delboni. 

Nota-se que os valores de Axb maiores que 80 apresentaram maiores desvios que os valores de Axb menores que- 80. 
Vale a observação de que estes últimos valores (Axb < 80) são característicos de minérios mais resistentes e, portanto, 
mais adequados à moagem AG/SAG. Levando-se em consideração os erros associados aos procedimentos experimentais 
e as equações das retas de bissetriz e de regressão dos gráficos da figura 3, pôde-se quantificar a variância dos resultados 
dos ensaios. 

Segundo Costa Neto ( 1977), a reta de regressão exprime uma relação funcional entre duas variáveis, e é determinada 
de modo que seja mínima a soma dos quadrados das distâncias da reta aos pontos experimentais. Por este motivo, é 
também chamada de reta de mínimos quadrados. Esta reta 'explica' grande parte da variação entre os valores de y 
e x, entretanto, uma parcela da variação permanece sem ser 'explicada', sendo denominada 'variação residual'. O 
procedimento de mínimos quadrados minimiza, portanto, a variação residual em tomo da reta obtida. Uma medida 
dessa variação é dada pela variância residual, ou variância em tomo da reta de mínimos quadrados. Para saber quanto 
representa proporcionalmente a parcela da variação total de y que é 'explicada' pela reta de regressão, divide-se a soma 
dos quadrados referente à parcela de variação 'explicada', pela soma de quadrados total. Esta relação é igual ao quadrado 
do coeficiente de correlação linear de Pearson (r): 

n n 

r 2 = L (y; - y)2 _,.L (Yi- y)2 (2) 

i=l i=l 

Portanto, r1 exprime a proporção da variação total de y que é 'explicada' pela reta de mínimos quadrados, e é chamado de 
'coeficiente de determinação', pois seus valores são indicativos de quanto a reta de regressão fica bem determinada em 
função da correlação entre os pontos experimentais. 

São apresentados a seguir os resultados obtidos para a análise de correlação e variância dos ensaios. Visto que o principal 
objetivo deste trabalho foi desenvolver um método 'robusto' de caracterização de minérios quanto à cominuição, que 
permitisse o emprego de amostras de minério de tamanho reduzido, foram analisadas as 3 seguintes situações, para que, 
dentre elas, fosse selecionada a mais apropriada aos objetivos do trabalho: 

1. Desvios dos valores experimentais em relação à reta de regressão linear. 
2. Desvios dos valores experimentais em relação à reta de bissetriz (y = x ou Ensaio Delboni =Ensaio Modelo). 
3. Desvios dos valores experimentais em relação à reta de bissetriz, considerando-se os erros associados ao procedimento 
experimental (A xb ± 5,81%), obtidos empiricamente. 

Para efeito de comparação, foi também analisado o caso em que se consideram apenas as 61 amostras que apresentaram 
valores de A xb inferiores a 80. As 12 amostras excluídas para esta análise referem-se a minérios pouco resistentes 

(Axb > 80) e, portanto, menos adequados à moagem AG/SAG. A tabela II apresenta as variâncias residuais ( s ~)e os 
coeficientes de determinação (r1

) para o parâmetro Axb, em relação às retas de bissetriz e de regressão linear dos gráficos 
de aderência. 
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Tabela II -Variâncias e coeficientes de determinação para os valores de Axb. 

Estatística 
73 Amostras 61 Amostras 

22,4 x 19,0 mm 16,0 x 13,2 mm 22,4 x 19,0 mm 16,0 x 13,2 mm 

regressão 116 52 18 20 

s2 
R 

bissetriz 189 250 27 54 

bissetriz + erros 98 107 6 17 

regressão 0,89 0,93 0,88 0,87 
r2 bissetriz 0,88 0,85 0,86 0,78 

bissetriz + erros 0,93 0,92 0,96 0,90 

Os resultados apresentados deixam nítida a influência dos minérios menos resistentes na aderência entre os ensaios. Se, 
das 73 amostras analisadas, forem excluídas apenas as 12 amostras que apresentaram Axb > 80, obtêm-se variâncias 
residuais extremamente menores. Sendo assim, as retas de regressão apresentadas nos gráficos não refletem a verdadeira 
correlação entre os ensaios analisados, visto que suas inclinações são demasiadamente influenciadas pelas 12 amostras de 
minérios menos resistentes. 

Portanto, sendo a variância residual uma medida da dispersão dos pontos experimentais em tomo da reta analisada, 
pode-se concluir que, para minérios mais resistentes, a reta de bissetriz representa uma estimativa satisfatória da reta de 
mínimos quadrados entre os valores de Axb. Mesmo porque os coeficientes de determinação (r2

) para a reta de bissetriz, 
considerando-se os erros experimentais de Axb, foram todos maiores que 0,90. Isto significa que mais de 90% da variação 
total de y (Axb do Ensaio Delboni) é 'explicada' pela reta de bissetriz. 

4. VALIDAÇÃO E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O método de validação empregado no presente trabalho consistiu na simulação de dois circuitos de britagem e moagem 
- um circuito AG e um circuito SAG- utilizando-se os parâmetros de caracterização (A, b e t.) resultantes de cada ensaio 
avaliado, ou seja: Ensaio Modelo de Fragmentação, Ensaio Delboni (fração 22,4 x 19,0 mm) e Ensaio Delboni (fração 
16,0 x 13,2 mm). O software utilizado nas simulações foi o JKSimMet V.4.2 ( Copyright JKTech, 1985-1995). O critério 
de convergência adotado foi fixar o volume da carga do moinho (J

1
), ou seja, variar a vazão de alimentação do circuito até 

se atingir um valor pré-fixado do volume da carga. Para o circuito SAG, o valor pré-fixado foi de 27% e, para o circuito 
AG, foi de 25%, valores estes característicos de circuitos industriais. 

4.1. Resultados das Simulações 

De acordo com o critério de convergência adotado e de posse dos valores dos parâmetros A, b e t. resultantes dos ensaios 
avaliàdos, realizaram-se simulações utilizando-se ambos os circuitos de moagem AG e SAG. Para o circuito de moagem 
SAG admitiu-se carga de bolas igual a li% em volume. A tabela III apresenta as médias e os desvios dos resultados das 
simulações obtidos para o circuito AG e para o circuito SAG, segundo os três ensaios analisados. 

Tabela III - Médias e desvios dos valores de t/h obtidos nas simulações. 

EsTATÍSTICA 
CIRCUITO SAG (J = 27%) CIRCUITO AG (J = 25%) 

Modelo 22,4xl9,0 16,0xt3,2 Modelo 22,4x19,0 16,0x13,2 

média 2007 1959 1898 1683 1644 1596 

desvio (em%) 17,2 16,6 17,5 16,5 16,1 16,9 

Os resultados mostram claramente que a vazão de alimentação decresce com a diminuição do tamanho da partícula. Visto 
que, para um volume fixo de carga do moinho (J

1
) , quanto maior a resistência do minério à fragmentação , maior o tempo 

de residência do material dentro do moinho e, conseqüentemente, menor a vazão de alimentação do circuito, conclui-se, 
mais uma vez, que os resultados do Ensaio Delboni (fração 16,0 x 13,2 mm) indicam um minério mais resistente que o 
indicado pelo Ensaio Delboni (fração 22,4 x 19,0 mm), que, por sua vez, indica um minério mais resistente que o indicado 
pelo Ensaio Modelo. 

4.2. Análise Estatística dos Resultados 

Analogamente ao capítulo anterior, foi efetuada a análise de correlação e variância entre os resultados das simulações 
obtidos para cada ensaio. Esta análise levou em consideração as equações das retas de bissetriz e de regressão linear dos 
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gráficos de aderência entre os valores de alimentação nova referentes ao Ensaio Modelo e ao Ensaio Delboni, bem como 
os erros experimentais associados aos parâmetros A, b e t •. A tabela IV resume as variâncias residuais e os coeficientes 
de determinação para a vazão de alimentação (tlh), em relação às retas de bissetriz e de regressão linear dos gráficos de 
aderência (Circuito AG I Circuito SAG). 

Tabela IV- Variâncias e coeficientes de determinação para os valores de t/h (AGISAG). 

73 Amostras 61 Amostras 
CIRCUITO AG I SAG 

22,4 x 19,0 mm 16,0 x 13,2 mm 22,4 x 19,0 mm 16,0 x 13,2 mm 

regressão 4150 I 6610 3642 I 5463 2240 I 4202 2961 I 5!55 

s2 
R bissetriz 611719756 11594 I 17804 3298 I 6067 9334115041 

bissetriz + erros 1006 I 1193 1972 I 2508 92 I !51 1421 I 1985 

regressão 0,94 I 0,94 0,95 I 0,95 0,91 I 0,89 0,90 I 0,89 

r2 bissetriz 0,93 I 0,93 0,88 I 0,88 0,89 I 0,88 0,77 I 0,77 

bissetriz + erros 0,99 I 0,99 0,97 I 0,98 1,00 I !,00 0,95 I 0,96 

Os mesmos comentários feitos no capítulo anterior aplicam-se aqui. Ou seja, a reta de bissetriz representa uma estimativa 
satisfatória da reta de mínimos quadrados dos valores de tlh obtidos nas simulações, pois os coeficientes de determinação 
para a reta de bissetriz, considerando-se os erros experimentais de b, foram todos maiores que 0,95. 

Com o objetivo de se compararem os métodos de caracterização tecnológica quanto à cominuição apresentados neste 
trabalho, foram realizados testes de hipóteses, que se referem a hipóteses sobre parâmetros populacionais. Para testac se 
o Ensaio Delboni fornece os mesmos resultados do Ensaio Modelo, foi utilizado o teste paramétrico de comparação de 
duas médias, com hipótese nula (H

0
) de igualdade entre as médias (fl

1 
= f!2). As médias submetidas ao teste referem-se aos 

valores de Axb, t. e vazão de alimentação (tlh) obtidos nas simulações do circuito AG e do circuito SAG, para ambas as 
frações consideradas no Ensaio Delboni. Todos os testes foram realizados com nível de significância igual a 1% (a = 1% ), 
ou seja, grau de confiança igual a 99% (I 00% - a). O nível de a, ou nível de significância do teste, está relacionado à 
probabilidade de ocorrência de um 'erro tipo I', ou seja, a probabilidade de que uma hipótese verdadeira seja rejeitada. A 
partir de cada teste, obteve-se um resultado 'ACEITA' ou 'REJEITA' para a hipótese nula, i.e. a hipótese de que as duas 
médias sejam iguais. O teste foi realizado com base na estatística t 2 , comparada com o valor crítico t 2. 12 n1+n,- n1+n)- ,a 
. Os resultados dos testes são apresentados na tabela V. • • 

Tabela V- Resultados dos testes de hipóteses de comparação entre os ensaios. 

ENSAIO DELBONI (22,4 x 19,0 mm) DELBONI (16,0 x 13,2 mm) 

Parâmetro Axb t 
tlh 

tlh AG Axb t tlh SAG tlh AG 
a SAG a 

tnl+nl-2 1,159 -4,592 2,104 1,458 3,795 -4,730 5,470 4,763 

tn, +n 1 -2;a/2 4,604 4,604 4,604 4,604 4,604 4,604 4,604 4,604 

H o ACEITA ACEITA ACEITA ACEITA ACEITA REJEITA REJEITA REJEITA 

Analisando-se os resultados da tabela V, conclui-se que os testes paramétricos indicam a validade do método proposto 
para a fração 22,4 x 19,0 mm, visto que a hipótese de igualdade entre as médias foi aceita. Isto significa que o Ensaio 
Delboni (fração 22,4 x 19,0 mm) forneceu os mesmos resultados do Ensaio Modelo de Fragmentação. Porém, para a 
fração 16,0 x 13,2 mm essa hipótese foi rejeitada a um nível de significância igual a 1%, ou confiança igual a 99%. 

5. CONCLUSÕES 

O ensaio proposto neste trabalho apresentou resultados bastante próximos aos do ensaio existente, principalmente para 
a fração de maior dimensão. Os testes estatísticos indicaram que o Ensaio Delboni- fração 22,4 x 19,0 mm fornece os 
mesmos resultados do Ensaio Modelo. Porém, o mesmo não pôde ser afirmado a fração 16,0 x 13,2 mm. Portanto, as 
bases de um método de caracterização que permita a utilização de amostras de minério de tamanho e quantidade reduzidos 
foram estabelecidas pelo Ensaio Delboni- fração 22,4 x 19,0 mm. Este novo método, apesar de não substituir o método 
existente, possibilita a parametrização do desempenho de equipamentos de moagem, bem como a simulação de circuitos 
industriais, visando o projeto e otimização de processos. 
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O método proposto neste trabalho é extremamente útil em fases iniciais de empreendimentos mineiros, onde há 
disponibilidade apenas de amostras provenientes de testemunhos de sondagens de pequeno diâmetro. É, ainda, bastante 
útil em trabalhos de otimização, pois permite determinar a variabilidade do minério na jazida e, conseqüentemente, seu 
desempenho em circuitos industriais de moagem. 
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