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1.1ntrodução 

Pelo que consta na literatura, as primeiras tentativas na moagem autógena datam de 
1880, quando o moinho rotativo foi introduzido nas usinas de tratamento de minério. Por 
volta de 1930 o moinho autógeno Hadsel foi desenvolvido, seguido logo depois pelos 
seus descendentes, o moinho tipo cascata e o "aerofall", estabelecendo uma linha de 
moagem autógena a qual, na década de sessenta, ganhou considerável importância, 
･ｳｰ･｣ｩ｡ｬｭ･ｮｴｾ＠ na sua aplicação a minérios de ferro, nos Estados Unidos e Canadá. Estes 
moinhos , caracterizados por uma razão diâmetro/ comprimento::3, são atualmente 
construídos com até 32 pés de diâmetro, com 7000 HP de potência e uma capacidade 
que pode atingir 300 ton/h. Outra linha de moagem autógena foi desenvolvida pelo uso 
de seixos , a qual foi primeiramente empregada para minérios de ouro, na África do Sul, 
em 1905. 

Quando aplicável, em muitos casos, o uso da moagem autógena reduzirá considera
velmente os custos de operação e instalação comparados com os da moagem conven
cional; isto se deve principalmente à eliminação das bolas de aço e das etapas de 
britagem intermediárias . 

Os fatores económicos que mais pesam na escolha da moagem autógena, como 
processo de preparação da alimentação para a espiral de Humphrey, são: 
(a) consegue-se a liberação dos grãos numa faixa granulométrica adequada para a 
separação , evitando as perdas de hematita finamente moída, decorrente da sobre-moa
gem que se verifica na moagem convencional, nos refugos da espiral ; (b) o gasto com 
bolas de aço é eliminado . 
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A distribuição de tamanho oe partículas na moagem autógena é bastante diferente da 
obtida na moagem com bolas ou barras 2. A fragmentação das partículas no moinho 
autógeno tende a segu1r a fronteira dos grãos, e o meio moedor mais leve produz muito 
menos partículas lultrafinasl que as bolas de aço. Minérios de ferro possu indo um 
tamanho de grão bastante grande se adaptam muito bem à moagem autógena pois a 
fragmentação chega rapidamente ao tamanho do grão e cessa nesse ponto. 

Um dos obstáculos ao uso da moagem autógena é a falta de bons métodos de testes 
para determinar a conveniência do processo e fornecer os dados necessários para 
projeto adequado do circuito. Testes em escala piloto são usados extensivamente e dão 
uma boa visão das condições da moagem por abrasão; contudo, mesmo num moinho 
piloto de bom tamanho é impossível consegu ir as condições de impacto de um moinho 
industrial, o que pode ser o fator crítico . Os testes em escala piloto são muito caros e 
demorados e demandam grandes e representativas amostras da maioria dos tipos de 
minério do depósito, o que raramente é disponível no estágio inicial de um projeto. 
Croker3 afirma que ensaios com 30 a 50 toneladas são absolutamente necessários para 
a moagem autógena primária ser testada em escala piloto e estima em 15000 dólares os 
gastos para estes ensaios. 

Kerl4 mostrou a possibilidade de estudar a moagem parcialmente autógena em 
laboratório, desde que os seixos sejam preparados separadamente. 

Este trabalho tem como objetivo estudar a influência das variáveis mais significati
vas, ou seja , a velocidade de rotação do moinho, o tempo de residência, o volume 
ocupado pelos seixos e a relação (mat. britado)/ (seixos), sobre a produção horária de 
minério moído na faixa granulométrica de menos vinte malhas a cento e cinqüenta (833 a 
104A{m), que é a recomendada para a separação sílica/ hematita na espiral de Humphrey. 

2. Técnicas Experimentais 

2.1 Equipamentos utilizados: O moinho para os testes foi construído de acordo 
com dados obtidos por Adam e HirteS. Possui a forma cilíndrica com 40 cm de diâmetro 
e 30 cm de comprimento (DI L = 1 ,333) , sem nenhum revestimento especial. O moinho é 
apoiado em cilindros giratórios que também lhe imprimem velocidade. Foram I usadas 
duas unidades do " Denver Laboratory Jar Mill Rolls" com polias diferentes para se 
conseguir quatro velocidades. Cada unidade é constituída de quatro cilindros de 24 
polegadas de comprimento e 4 1/2 polegadas de diâmetro. O movimento de rotação é 
fornecido pelos dois cilindros centrais, que estão ligados ao eixo de um motor de 1/4 
HP, sendo estas velocidades diferentes, devido a polias de diâmetro diverso; o moinho 
está representado na fig . 1. 

Figura 1 - moinho utilizado nos experimentos 
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As velocidades obtidas foram: 90%, 75%, 67% e 56% da velocidade crítica . 
Para as medidas de potência foi introduzido um watimetro, com 600 W como fundo 

de escala, no circuito do motor do moinho. As leituras no watimetro são a soma da 
potência gasta na fragmentação mais as perdas elétricas e mecânicas. Para obtermos a 
potência líquida de moagem seguimos o método de McDermott e a116 . Enchemos 
completamente o moinho com pedaços de minério, medimos o gasto de potência nas 
quatro velocidades e estes valores representam a soma das perdas elétricas e mecânicas. 
Estes gastos de potência são, então, deduzidos dos gastos de cada teste, de acordo 
com a velocidade em que eles foram realizados. As análises granulométricas apresenta
das, a menos de indicação em contrário, foram feitas a seco, com peneiras de série 
Tyler, utilizando 700 a 1 OOOg de minério moído e um tempo de peneiramento de 20 minu
tos, usando-se o "Shaking" Denver. Outros equipamentos complementares são: filtro a 
vácuo da Denver, britadores com "Set" variável, quarteador, estufa com regulagem de 
temperatura, microscópio com aumento de 30 vezes, picnômetro, etc. 

2.2 Seqüêncla das operações em um teste: Um teste é realizadq da seguinte 
maneira: Pesamos a carga de seixos rolados, que será o meio moedor, de acordo com 
uma distribuição de pesos dada, assim como o material a ser fragmentado. Terminado o 
teste, retiramos todo o material moido abaixo de 20 malhas. Este material, juntamente 
com toda água da polpa e de lavagem dos seixos, é colocado num filtro a vácuo; a torta 
obtida na filtração é secada a 11 0°C, durante 12 horas. Pesamos todo o produto seco e o 
quarteamos para obter uma amostra de 700 a 1000 g, que será usada para a análise 
granulométrica. Com a análise granulométrica e o peso total da produção de material 
abaixo de 20 malhas, calculamos a quantidade produzida na faixa de -20/ + 150 malhas, 
durante o tempo de residência. A produção horária do material na faixa de interesse é 
obtida. Esta produção horária e a resposta nos experimentos fatoriais. 

2.3 ａｮ￡ｬｩｳｾ＠ fatorial: A análise fatorial nos permite estimar a influência individual de 
cada variável sobre o processo, assim como a extensão na qual cada uma delas interage 
com os valores das outras variáveis . 

Definiremos primeiramente alguns termos bastante usuais. Entendemos por fator 
uma variável controladora do processo, a qual é fixada em um valor determinado em 
cada teste . O valor no qual um fator é fixado para um determinado teste é chamado de 
nível do fator. A resposta . é um resultado numérico como, por exemplo, um grau, uma 
recuperação, a produção, ou qualquer medida quantitativa de interesse. No presente 
trabalho a análise fatorial é realizada empregando somente dois níveis para cada fator. 
Estes níveis são ditos nível inferior e nível superior. Na série de testes são feitas todas 
as combinações possíveis de níveis. Por isto, para uma análise fatorial com dois níveis e 
n fatores, teremos 2n testes. O efeito de qualquer fator é definido como a variação média 
global na resposta produzida por um aumento no nível daquele fator. Desta maneira, o 
efeito principal de um fator é a diferença entre a resposta média de todos os ensaios 
realizados no nível superior e aquela de todos os ensaios no nível inferior. Um efeito de 
interação entre dois fatores x1 e x2 é a diferença média entre o efeito de um aumento em 
nível de x1 no nível superior de x2 e o efeito de aumento em nível de x1 no nível inferior 
de x2. Em geral, uma interação estatisticamente significante implica que o efeito de um 
fator possui valores diferentes em níveis diferentes do outro fator. 

Um primeiro passo necessário na análise fatorial é escolher dois níveis adequados 
para cada fator. Isto requer algum conhecimento do processo, baseado em testes 
preliminares e/ou em referências bibliográficas. No caso presente fizemos uma série de 
testes preliminares que são descritos adiante. 

Uma forma rápida de analisar os resultados de experimentos fatoriais foi levada por 
Yates.7. É usado um sistema simples de codificação, o qual muito facilita o planejamen
to e a distribuição dos experimentos. Neste sistema de codificação os vários tratamen
tos de um experimento fatorial são designados por letras minúsculas, as quais são 
escolhidas para representar a combinação particular de níveis inferior e superior de 
fatores pertencentes ao tratamento em questão. Assim, em qualquer tratamento, os 
fatores colocados nos seus níveis superiores são representados pelas letras minúsculas 
apropriadas. Os fatores que estão nos seus níveis inferiores não são mencionados. 
Quando todos os fatores estiverem em seus níveis inferiores, o tratamento é represen
tado por (1 ). No presente trabalho, em que estamos considerando a influência de quatro 
variáveis, o plano de testes fatoriais é dado na Tabela I. 
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TABELA I - Plano dos Experi men tos fatoriai s . codificação e 

nivei s das variãveis. 

N9 Tratamento A (%) B (min) c (%) 

1 (1) 67 6 20 

2 a 90 6 20 

3 b 67 15 20 

4 ab 90 15 20 

5 c 67 6 35 

6 a c 90 6 35 

7 bc 67 15 35 

8 abc 90 15 35 

9 d 67 6 20 

10 ad 90 6 20 

11 bd 67 15 20 

12 abd 90 15 20 

13 cd 67 6 35 

14 acd 90 6 35 

15 bcd 67 15 35 

16 abcd 90 15 35 

Nfvei s 

Nesta Tabela: 

D 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

Inferior Superior 

A = % da veloci dade critica 67 90 

8 = Telf1)o de residência 6 15 

C = % do vo 1 ume do moinho ocupado 
por seixos 20 35 

D =Razão (material britado)/(sei xos) 0,30 0,50 

* Os nivei s são aque 1 es determinados de acordo com os testes pre 1 i minares. 

Os níveis que constam da Tabela I são os escolhidos dos testes preliminares. 
Para maiores detalhes sobre o algoritmo de Yates e análise fatorial citamos as 

seguintes referências : Duckworth8; Mular7, Villas Bôas 9 e Cuthbert10. 

t = t ... 
k = nQ de rep 1 i c as = 2 n = 4 

' Se = (SSE)/(N-R) 

onde: N = nQ to ta 1 de testes = 32 

R = nQ de replicas = 16 

N-R = 16 

• 

2" = 16 

Da tabela 6 do livro de Duckworth , temes: 

Disto resulta : e = 0,79 

O modelo matemático serã , então: 

{PRODUÇJI.O}R = (PROOUÇI\Glp ± 0,79 
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Tabela 11 -Testes Preliminares para determinação dos níveis da variável A (velocidade 
de rotação de moinho) 

Teste A.1 A.2 A.3 A.4 

A (%) 56 67 75 90 
Potência Liquida (W) 98 120 150 152 
Produção (Kg/h) 19,58 18,50 22,92 30,72 

Em todos os testes: 

Tempo de residência = 5 min 
Volume ocupado pelos seixos = 20% v 
(material britado)/(seixos) = 0,30 

Tabela III - Testes Preliminares para determinação dos níveis da variável B (tempo de 
residência) 

Teste B.l B.2 B.3 B.4 B.S 

B (min) 5 6 7,5 10 12,5 
Potência 
Liquida (W) 98 97 84 87 84 
Produção (Kg/h) 19,58 15,05 13,08 12,24 10,13 

Em todos os testes: 

Velocidade de rotação do moinho = 56% da velocidade critica 
Volume ocupado pelos seixos = 20% V 
(material britado)/(seixos) = 0,30 
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Tabela IV - Testes Preliminares para determinação dos níveis da variável C (volume 
ocupado pela carga de seixos) 

Teste c. 1 C.2 C.3 C.4 C.5 

c (%) 20 25 30 35 40 
Potência Liquida (W) 98 120 96 168 156 
Produção (Kg/h) 19,58 28,32 34,68 37,80 37,68 

Em todos os testes: 

Velocidade de rotação do noinho = 56% da velocidade critica 

Tempo de residência = 5 min 
(material britado)/(sei xos) = 0,30 

Tabela V - Teste.s Preliminares para determinação dos níveis da variável O (Relação 
(material britado) I (seixos)) 

Teste 0.1 0.2 0.3 

o 0,30 0,40 0,45 

Potência Liquida (W) 98 138 114 

Produção (Kg/h) 19,58 23,76 28,68 

Em todos os testes: 

Velocidade de rotação do moinho = 56% da velocidade critica 
Tempo de residência = 5 min 
Volume ocupado pelos seixos = 20% V 

14 

0.4 

0,50 

96 
30,72 
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Fig. 2 - Faixa de valores na qual a Produção varia linearmente com a velocidade de 
rotação do moinho. 
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Fig. 3 - Faixa de valores na qual a Produção varia linearmente com o tempo de 
residência. 
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Fig . 4 -- Faixa de valores na qual a Produção varia linearmente com o volume ocupado 
pelos seixos . 
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3. Resultados Experimentais 

Geralmente, em escala industrial, a moagem autógena do minério de ferro é a 
primária, ou seja, aquela em que o minério é alimentado diretamente ao moinho autógeno 
sem nenhuma ou apenas com uma britagem. No caso de estudo em laboratório, em que 
só se aceitam testes para a moagem autógena secundárla3,4, teremos, então, os seixos 
de itabirito preparados em separado. Os testes são em batelada e as cargas supostas de 
equilíbrio são calculadas. Como meio moedor foi escolhida uma carga de seixos rolados, 
com tamanhos de 3 a 4" e de 2 a 3" na proporção de 1 para 1 ,5. Esta proporção pode ser 
mantida adicionando à alimentação de material britado, itabirito nas faixas de 2 a 3" e 3 a 
4", de acordo com o desgaste verificado. Os testes são reprodutíveis, desde que seja 
usado minério com textura homogênea e sem fraturas. Decidimos repetição de cada 
ensaio preliminar, uma vez que não foi feita nenhuma seleção, tendo feito uma terceira 
determinação caso a diferença das respostas (produção em 60 minutos na faixa de 
-20/ + 150 malhas) dividida pela média destes dois valores fosse maior que 8%; no cálculo 
da média foram considerados os dois resultados mais próximos. Para os ensaios da 
análise fatorial selecionamos o minério usado. 

3.1 Testes Preliminares: A finalidade dos testes preliminares foi determinar a faixa de 
valores (níveis) em que cada variável tem influência aproximadamente proporcional sobre 
a produção, esta última sendo expressa em Kg/h de material na faixa -20/ + 150 malhas. 
As variáveis mantidas fixas em todos os tratamentos foram a granulometria da alimenta
ção e a concentração da polpa. Nas tabelas 11, III, IV e V temos os resultados destes 
testes; nas figuras 2, 3, 4 e 5 temos a representação gráfica dos resultados. Procuramos, 
por meio do método dos mínimos quadrados, ajustar a melhor reta aos pontos 
experimentais e fizemos, em seguida, a escolha dos níveis de cada variável. 

3.2 Experimentos fatoriais: Com os li'!'ites de cada uma das quatro variáveis 
estudadas, fizemos então a combinação estabelecida pelos experimentos fatoriais e, 
utilizando uma tabela de números aleatórios, ordenamos os 32 ensaios numa dada 
seqUência. Esta seqUência assim estabelecida é mostrada na tabela VI, onde estão 
representados os resultados obtidos nos 32 experimentos. Com o auxílio de um programa 
de computador, fizemos todos os cálculos com o algoritmo de Yates . 

Tabela VI - Ordem dos ensaios nos experimentos fatoriais (testes) com os níveis de 
cada variável e os valores obtidos para produção. 

nQ experimento A 8 c o produção 
% min % Kg/h 

1 bd 67 15 20 o ,50 12,64 
ｾ＠2 acd 90 6 35 0 ,50 62,00 

3 (1) 67 6 20 0,30 14.10 I' 
4 a c 90 6 35 0 ,30 43 ,60 
5 bd 67 15 20 0,50 12,28 
6 c 67 6 35 0.30 39,10 
7 bc 67 15 35 0,30 '"·" t 8 d 67 6 20 o ,50 22,70 
9 ad 90 6 20 o ,50 35,90 

10 cd 67 ｾ＠ 35 0,50 54,00 
11 acd 90 6 35 0,50 64,50ç: . 
12 b 67 15 20 0,30 8,04 
13 d 67 6 20 0,50 22,80 
14 bcd 67 15 35 0,50 25,96 
15 abcd 90 15 35 0,50 30 ,60 
16 b 67 15 20 0, 30 8,44 
17 abd 90 15 20 0,50 16,26 
18 abc 90 15 35 0,30 21 ,36 
19 ab 90 15 20 0,30 11,52 
20 cd 67 6 35 0 ,50 55, 10 
21 (1) 67 6 20 o ,30 15,00 
22 abc 90 15 35 0,30 22,40 
23 abcd 90 15 35 0,50 30,32 
24 a 90 6 20 0,30 22,20 
25 bc 67 15 35 0,30 19,08 
26 a c 90 6 35 0,30 45,10 
27 ab 90 15 20 0 , 30 10,94 
28 • 90 6 20 0,30 22,00 
29 ad 90 6 20 o , 50 34,70 
30 abd 90 15 20 0,50 14 ,92 
31 c 67 6 35 0, 30 40 ,60 
32 bcd 67 15 35 o ,50 26,20 
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3.3 · Outras determinações: A média de cinco determinações para a gravidade 
específica, · feita em um picnômetro nos forneceu um resultado de 3,58. O grau de 
liberação foi determinado com o auxílio de um microscópio, avaliando-se nas partículas os 
totais de hematita livre e inclusa. Na tabela VIl estão indicados os graus de liberação nas 
diversas frações granulométrícas, para uma amostra média dos vários testes realizados. 

Tabela VIl - Grau de liberação de hematita 

anãlise granulomêtrica a Ümido grau de liberação 

-20/+28 mesh 1,25% 54,7% 

-28/+35 mesh 3,86% 77,2% 

-35/+4& mesh ＱＴＬＴＳ ＿ ｾ＠ 88,3% 

-48/+65 mesh , ; nnot 
ＱＯｴｾｕ Ｏ ｏ＠ 95,9% 

-65/+lOOmesh 21 '18% 97,4% 

-100/+l50mesh 12,62% 97,7% 

-150/+200mesh 8,01 % 

-200/+270mesh 5,16% 

-270mesh 15,51 % 

100,00% 

Com a mesma amostra usada para a determinação do grau de liberação, separamos o 
produto em quatro faixas granulométricas, a fim de determinar a composição químico-mi
neralógica; os resultados, mostrados na tabela VIII, indicam claramente que a proporção 
de Fe203 ｾ･ａｴ｡＠ nas frações granulométricas mais finas. 

"""· ｾ＠Tabela VIII - Composição químico-mineralógica de quatro faixas granulométricas do 
produto. 

anãlise -20/+35 malhas -35/+65 malhas -65/+150 malhas -150 malhas 

Fe O 69,37 60,90 51 ,16 47,49 
2 3 

s.o 
1 2 

30,08 39,04 48,38 50,74 

LR.L 0,04 0,06 o ,12 0,02 

P.F. 0,13 O, lO 0,05 0,23 
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4. Discussão dos Resultados 

A tabela IX apresenta os resultados provenientes da análise fatorial. A diferença média 
avalia, quantitativamente, a variação média da resposta (Produção), ao se elevar uma 
dada variável de seu nível inferior para o nível superior. Os valores de t indicam a 
probalidade dos resultados obtidos serem ou não siginificantes. No caso presente temos 
que: 

TABELA IX- Valores de variação média da Produção (Dif. média), 

consistência (F), Significância (t) e coeficientes 

do modelo matemático. 

Tratamento Dif. Média co'eficiente Razão F t Siqn. 

(1) 55,1624 27,5812 - - -
a 5,8775 2,9388 2,48874 21,8022 s 

b -19,0125 -9,5063 3,28208 70,5256 s 

ab - 2,4475 -1,2238 1,45705 9,0788 s 

c 19,6075 9,8038 2,94036 . 72,7327 s 

a c - 0,6775 -0,3388 1,37451 2,5131 ns 

bc - 7,2175 -3,6088 3,40538 26 '7728 s 

abc 1,0475 0,5238 1, 91173 3,8856 ns 

d 9,9475 4. 97 37 1' 43722 36,8996 s 

ad 1' 3125 0,6563 2,63716 4,8686 5 

bd - 3,8025 -1,9012 1,51036 14 '1051 s 

abd - 0,9875 -0,4937 1,97695 3,6631 ns 

cd 2,4525 1,2263 1,08051 9' 0974 s 

acd 0,0275 0,0137 1,11303 0,1020 na 

bcd - 0,5975 -0,2987 1,82644 2,2164 na 

abcd 0,2275 o ,1137 1,67310 0,8439 ns 

s = significante 

ns = não significante 

a) Razão F (consistência) - Os graus de liberdade do numerador e do denominador são, 
respectivamente, 8 e 8. No livro de Duckworth8, com estes dois graus de liberdade, ao 
nível5%, temos o valor F = 3,44. Valores de F menores que 3,44 nos indicam que não 
existem motivos para supor uma diferença em consistência e que poderemos aplicar o 
teste t correspondente. Os tratamentos do presente trabalho se enquadram neste caso. 

b) Teste t (significância)- Para o teste t usamos tabela de Duckworth8. Temos 16 graus 
de liberdade, pois o erro padrão foi calculado de 16 duplicações, sendo que cada uma 
delas possui 1 grau de liberdade. Ao nível '1%, o valor de t correspondente é 4,01. 
Valores de t > 4,01 serão significantes. Como se pode ver pela tabela IX, os tratamentos 
que estão fora deste conjunto (não significantes) são: ac, acd, bcd, abc, abd e abcd. A 
fim de examinar as interações, foi usada a técnica de V ates reversa. · Os efeitos 
quantitativos dessas interações não são discutidos no presente trabalho, mas são 
apresentados qualitativamente nas CONCLUSÚES. 

c) Ajuste de um modelo matemático linear - Com os coeficientes fornecidos pela análise 
fatorial (tabela IX) podemos compor um modelo, que deve ser testado para se saber se é 
possível representar matematicamente o processo. Os coeficientes que compõem o 
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modelo são aqueles ditos significantes pelo teste t no nível 1%. Para o nosso caso o 
modelo tomará a seguinte forma: 

Y = 27,5812 + 2,9388.XA- 9,5063.X8 - 1,2238.XA.XB + 9,8038.XC 

-3,6088.X8.XC + 0,5238.XA.XB.XC + 4,9738.X0 + 0,6563.XA.XD 

-1,9012.X8.x0 - 0,4938.XA.XB.XD + 1 ,2263.XC.XD ± Ê 

XA, x8, XC e x0 são valores codificados de A, B, C e O, designados ge

nericamente por x1, sendo: 

((valor de operação) - (valor medio)) 

{{valor mêdio) - {valor mínimo)) 

Seguindo um roteiro de cálculos apresentado por Mular7, e utilizando um programa 
de computador, temos os seguintes resultados: SSE = 9,3024 e SSR = 16,2506. O erro 
total (SSR) é a soma do erro devido à ajustagem da curva (SSif) mais o erro experimental 
(SSE), logo: SSif = SSR - SSE = 6.9482. Fazemos o teste de ajustagem calculando a 
razão das variâncias para o erro de ajustagem e o erro experimental (ver Apêndice). 

Obtivemos F 4,16 = 2,99; no livro de Duckworth8 (table 39) encontramos F 4,16 0,01 
= 4,89. Comparando os valores acima, verificamos que o modelo proposto é adequado. 
d) Cálculo do erro - O erro e foi calculado, segundo fórmula conhecida, usando-se a 
tabela encontrada em Duckworth8 (table 6); e = 0,79. Assim, é possível escrever: 

PRODUÇÃO real = PRODUÇÃO predita :!: 0,79 

resultados expressos em Kg/ h, de material na faixa -20/ + 150 malhas. 
Com o auxílio de computador experimentamos no modelo matemático todas as 

combinações possíveis para XA, XB, XC e XD, lembrando que a faixa de variação é de -1 
a + 1 e que foram dados incrementos de O, 1. Destas tentativas verificamos que os 
maiores valores encontrados para a produção têm as condições de operação próximas 
dos níveis: 90% da velocidade crítica; 6 min de tempo de residência; 35% do volume do 
moinho ocupado pelos seixos e 0,50 como relação (material britado)/(seixos). 

f\ '"...:· '- ·-' .{' ' -;·_ 
= (SSlf/dlf) 

(SSE/dfe) 

onde: dlf = n. o de graus de liberdade associados a SSif; 
dfe = n. o de graus de liberdade associados a SSE; 
dfr = n. o de graus de liberdade associados a SSR. 

No caso presente: 

dfe = n. o total de réplicas menos o n. o total de tratamentos = 16 
dfr = n. o total de resultados obtidos menos o n. o de coeficientes usados no 

modelo = 32- 12 = 20 
dlf = dfr- dfe = 20 - 16 = 4 
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- o aumento de produção que se consegue aumentando o volume ocupado pelos seixos 
é maior, quando a relação (material britado) I (seixos) é maior. 

4) As tendências verificadas nos diversos testes mostrou que as condições ótimas de 
produção estão próximas dos níveis: 90% da velocidade crítica; 6 min de moagem; 35% 
do volume do moinho ocupado pelos seixos e 0,50 como relação (material britado)/(sei
xos). Esta observação é confirmada pelos cálculos, em computador, com o modelo 
matemático proposto. 

5) O produto da moagem autógena é a alimentação ideal para a espiral de Humphrey , 
pois não teremos as perdas, nos refugos da espiral, de hematita finamente moída, que é 
produzida na sobre-moagem que ocorre na moagem convencional. 

De todos os resultados obtidos e analisados neste trabalho , podemos dizer que testes 
em escala piloto são promissores. 
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