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São discutidos os diversos métodos de avaliação de perfor
mance de processos de beneficiamento gravimétrico de car
vão mineral envolvendo os conceitos de precisão (na sep.ara 
ção do carvão "lavado" do rejeito) e de recuperação do prÕ 
duto beneficiado. São definidos ainda, os conceitos quepOS 
suem maior importância para o beneficiamento do carvão ｮ｡ｾ＠
cional ,· analisando os critérios de Eficiência Orgânica, Ma 
terial Deslocado, Imperfeição, Desvio Provável médio, Areã 
de erro e o papel do NGM, "near gravity" no desempenho glo 
bal dos equipamentos utilizados. Por último, é ､･ｳ･ｮｶｯｬｶｩｾ＠
do o critério de área de erro percentual como forma de com 
paração de equipamentos . Conclui -se que os critérios mais 
adequados para a caracterização do desempenho de equipamen 
tos nacionais são a área de erro junto com o material ､･ｳｾ＠
locado. 

ABSTRACT 

The different methods of evaluation of gravity coal benefi 
ciation processes based on separation accuracy and recove ｾ＠
ry are discussed. Upon analysis of criteria like organic 
efficiency, misplaced material, Imperfection, Epm, Error 
Area and the role of NGM, the most important parameters for 
the characterization of the beneficiation of Brazilian coal 
are determined. 
Finally, a new criterion based on the percentual error area 
is developed. It is concluded that Error Area and ｭｩｳｰｬｾ｣･､＠
material are the best· criteria for the coal beneficiation 
in Brazil. 
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1. INTRODUÇ1t.O 

Diversos métodos têm sido desenvolvidos para a avaliação da 

performance de equipamentos e processos utilizados no beneficiamen

to de carvão. Assim, a eficiência lou precisão) de uma usina ｩ･ｱｵｩｰｾ＠

mentol de beneficiamento de carvão pode ser medida através dos se

quintes critérios lU: 

1. Critérios dependentes 

2. Critérios independentes 

(Obs.: a ､･ｰ･ｾ､￪ｮ｣ｩ｡＠ ou independência refere-se à relação com as ca

racterísticas do carvão bruto). 

Critérios dependentes. Os critérios dependentes são definidos 

pelas características do carvão da alimentação, pela densidade de ｳｾ＠

paração e pela precisão do equipamento.de beneficiàmento. Sendo as-

sim, duas unidades de beneficiamento exatamente iguais poderão apre-

sentar Índices de eficiência diferentes se estiverem lavando c ar-

vões diferentes. 

Os critérios dependentes mais utilizados são os seguintes: 

a. Eficiência Orgãnica. Existem diversas formas de definir a ･ｦｩ｣ｩ￪ｾ＠

cia de um aparelho ou de uma usina de beneficiamento. A fórmula de 

eficiência mais usada é a de Fraser e Yancey (2): 

E(%) a Recuperação de carvão lavado • 100 
Recuperação teórica 

onde a recuperação téorica é a porcentagem de carvão contido na ali-

mentação com o mesmo teor de cinzas do carvão lavado. 

b. Material Deslocado Total. Define-se como material deslocado to -

tal a quantidade de material de rejeito presente no carvão lavado s2 

mado à quantidade de carvão lavado presente no rejeito, guardando-se 

as proporções entre lavado e rejeitado. Estas quantidades são medi -

das em termos percentuais. Quanto menores as proporções de material 

deslocado, melhor o desempenho do equipamen to. As medidas são feitas 

.. 
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com base nas curvas densimétricas óos produtos e na densidade de COE 

te do equipamento. 

Critérios independentes. Os critérios independentes de per-

formance característicos de uma unidade de beneficiamento não depen

dem significativamente da composição densimétrica do carvão, da ali

mentação ou da densidade de separação. Estes critérios são derivados 

da curva de partição do aparelho, também conhecida como curva de 

Tromp; curva de distribuição, curva de recuperação e curva de erro 

(3). Esta curva define quantitativamente a proporção de massas por 

faixa densimétrica que o equipamento distribui para o produto lavado 

e para o rejeito. 

A determinação da curva de partição de um aparelho cons.iste no 

processamento ponderado das recuperações e análises densimétricas dos 

produtos. O resultado são os coeficientes de partição ou distribui -

ção de massas que são plotados em função dos valores de densidade ｭｾ＠

dia de cada fração (fig. 1). Nos extremos da curva, não há limite e-

xato de densidade. Então, por convenção, o coeficiente de partição 

da fração mais leve é plotado contra a densidade mais baixa menos 0,03 

unidades de densidade. No outro extremo utiliza-se a densidade mais 

alta acrescentada de 0,3 a 0,4 unidades de densidade. 

Os principais parâmetros que definem os critérios independen

tes derivados da curva de partição são os seguintes: 

a) Densidade de Separação ou de Corte, 050: a densidade de 

corte é normalmente definida corno a densidade coincidente com um ｣ｯｾ＠

ficiente de partição igual a 50\. A densidade de corte representa 

portanto, aquela densidade na qual uma part!cula teria igual probab! 

lidade de se reportar ao carvão lavado ou ao rejeito. 

b) Desvio Provável, EPM* é um critério que representa a prec! 

são com a qual carvão e impurezas são separados. ｾ＠ urna medida do ､･ｾ＠

*Do francês Ecãrte Probable Moyen 
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vio da curva de partição em relação a curva de separação ｰ｣ｲｦ･ｩｴｾ＠ Nu 

mericamente, é definido pela metade do intervalo de densidade ｣ｯｲｲ･ｾ＠

pondente a 25\-rs\ nas ordenadas. Pode ser expresso por: 

EPM • 050 - 075, ou EPM • 025 - 075 
2 

A última forma de se expressar o EPM é o mais comum e leva em 

conta a distribuição assimétrica. 

c) Imperfeição, I: este critério envolve a influência da den

ｳｩ､ｾ､･＠ de corte na forma das curvas de partição. Existe uma tendên -

cia da curva verticalizar-se à medida que a densidade de corte de

cresce. Em outras palavras, separações a baixas densidades de corte 

tendem a ser mais precisas que aquelas a altas densidades de corte. 

As fórmulas para o cálculo da imperfeição são: 

I • ＨＰ Ｕ ｾｐｾ＠ l) (água como meio de separação) 

I m EPM (meio denso) 
050 

d) Area de Erro, AE: representa o desvio da curva de partição 

real em relação a curva de separação perfeita. A área compreendida 

entre as curvas representa, como a EPM e a imperfeição, uma medida 

de precisão de separação. Esta área é mostrada hachuereada na figura 

1. 

Para a padronização dos valores de Area de Erro, é tomada um3 

unidade de comprimento para representar 2% nas ordenadas e 0,1 ｵｮｩ､ｾ＠

des de densidade nas abcissas. 

Aplicações da curva de partição 

A curva de partição pelo fato de ser substancialmente indepen 

dente da composição densimétrica e carater do carvão tem ｡ｰｬｩ｣｡￣ｯ｢ｾ＠

sicamente no controle operacional e na avaliação comparativa de equi 

pamentos e usinas de beneficiamento de carvão (ref. 4 e fig. 2); na 

I 
I. 
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previsão de resultados de beneficiamento, tais como o efeito da uti-

lização de novos carvões e carvões blendados; e no projeto de ･ｱｵｩｰｾ＠

mentos de beneficiamento gravimétrico, os quais tem sido feitos ba-

seados no valor da imperfeição do aparelho, supostamente o critério 

mais relevante. 

Material "Near Gravity". (NGM) 

O NGM é um parâmetro derivado da curva de lavabilidade queca! 
' 

｣ｵｬｾＭｳ･＠ pela massa de material que existe em torno da densidade de 

corte numa faixa de ! 0,1 unidades de densidade. Quanto mais alto o 

valor do NGM, mais difícil se torna o beneficiamento do carvão, im-

plicando numa queda de eficiência e aumento do material deslocado. O 

NGM é dado em termos percentuais. Este critério é de utilidade práti 

ca pois serve como base de comparação entre eficiências de unidades 

idênticas que beneficiam carvões ､ｩｦ･ｲ･ｾｴ･ｳ＠ ou o mesmo carvão em di-

ferentes densidades de corte. 

2. CALCULO ｾ＠ ｃｒｉｔｾｒｉｏｓ＠ DE AVALIAÇAO DE PERFORMANCE 

Critérios dependentes 

Os parâmetros Eficiência Orgânica, Material·deslocado e ainda 

o . NGM podem ser calculados a partir da curva de distribuição ､･ｮｳｩｭｾ＠

trica da alimentação ｾ＠ cada corte, as quais são descritas por ｩｮｴ･ｾ＠

polação ｌｾｧｲ｡ｮｧ･｡ｮ｡Ｌ＠ tal qual as curvas de partição. Cada eficiência 

é calculada com base na recuperação teórica, dada pela curva de dis

tribuição densimétrica da alimentação do corte correspondente aoteor 

de cinzas do produto (do mesmo corte). 

O material deslocado, rejeito no . lavado, MD R/L , é calculado 

com base na curva de distribuição densimétrica do flutua.do no corte. 

Toda massa de material com densidade menor que a densidade de corte 

é considerada material deslocado, rejeito no lavado. Com base na ｣ｵｾ＠
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va de distribuição dcnsimétrica do afundado de cada corte, calcula -

-se o material deslocado, lavado no rejeito, MO L/R. Considera-se ｭｾ＠

terial deslocado, lavado no rejeito, todo o material com densidade ｩｾ＠

ferior à densidade de corte. O material deslocado total, MO, do cor

'te é a soma do material deslocado, rejeito no lavado, com o material 

deslocado, lavado no rejeito, ｭ｡ｮｴ･ｮ､ｯｾｳ･＠ as proporções entre lavado 

e rejeito. 

Critérios independentes 

Para o cálculo dos critérios de avaliação de performance, é 

necessário um modelo que descreva a curva de partição dada pelos coe 

ficientes de partição e suas respectivas densidades. O modelo esco-

lhido aqui é do tipo que passa pelos pontos da curva, a fim de que a 

caracterização dos equipamentos, principalmente aqueles que poaem a

presentar um comportamento caótico em determinadas faixas de densida 

de, não seja mascarada pelo uso de modelos do tipo que interpolam os 

pontos dados. Desta forma, usou-se interpolação Lagrangeana, a qual 

consiste ·em determinar polinómios que passam pelos pontos que descre 

vem a função (5,6). 

Devido à natureza da curva de partição e de eventuais desvios 

que esta sofre em relação ao modelo de probabilidade, em função da 

operação dos equipamentos, principalmente tratando-se de jigagem de 

carvões brasileiros, os polinómios de grau 1 são os ｱｾ･＠ melhor des -

crevem as curvas de partição dadas, encontrando-se resultados muito 

ruins para polinómios de grau maior. O uso de polinómios de grau 1 

pode ser entendido como descrever-se a curva de partição por uma sé

rie de segmentos de reta entre cada dois pontos consecutivos. 

Os valores de 075, DSO e 025, necessários para o cálculo do 

Erro Provável Médio e da Imperfeição, são dados pela intersecção das 

retas Cp = 75\, Cp = 50% e Cp = 25\ com os ｾ･ｧｭ･ｮｴｯｳ＠ de reta que des 

, ... 

I 
l 

r 
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crevem a curva de partição. Quando estas densidades assim determina

das são maiores que a maior densidade conhecida da curva, o valor é 

considerado não válido para determinação dos Índices. Assim, o Erro 

Provável Médio, EPM, é dado por EPM = (075-025)/2 ou por EPM s 075 -

050 quando não dispõe-se de 025. No caso de não haver possibilidade 

do valor de 050, nem o EPM nem a Imperfeição, I, são calculados. Ha

vendo estes dados, é calculada a imperfeição. A área de erro é ｣｡ｬ･ｾ＠

lada considerando-se as áreas dos trapézios ｾｯｲｭ｡､ｯｳ＠ pela curva de 

ｰ｡ｲｴｾ￣ｯ Ｌ＠ delimitando-a pela curva de ｉｭｰｾｲｦ･ｩ￣ｯ＠ nula (7). Para me

lhor ! interpretação deste parãmetro, além da área de erro total de ｣ｾ＠

da curva, são calculadas separadamente as áreas correspondentes às 

porções à esquerda e à direita de 050. 

Quanto ao cálculo do Material •Near Gravity•, NGM, é determi

nada a massa de material entre ± 0.1 unidades de densidade em rela

ção à densidade de referência, na curva de distribuição densimétrica 

da alimentação de cada corte, as quais são descritas por interpola -

ção ｌ｡ｧｲ｡ｮｾ･｡ｮ｡Ｌ＠ tal qual as curvas de partição. 

Para o cálculo dos coeficientes de partição--da curva total, 

bem como os de cada corte, como descrito no item anterior, e dos 

critérios independentes, foram desenvolvidos programas em BASIC para 

microcomputador CP 300 ou compatível. 

Os programas permitem a caracterização de equipamentos com 2, 

3 ou 4 produtos, com respectivamente l, 2 e 3 curvas de partição. 

Os dados de entrada do programa são o número de faixas densi

métricas dos ensaios, as densidades das faixas, as massas e as recu

perações dos diversos produtos por faixa de densidade. 

O programa fornece como resultados os coeficientes de parti

ção (CP), as densidades de corte (050), 025, 075, o desvio provável 

médio (EPM), a imperfeição (IMP) e a área de erro (AE) da primeira, 
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segunda e terceira partição. 

Um exemplo de apresentação desta rotina para sistemas de 4 

produtos é apresentado abaixo: 

Carvão Lavado 

Recup. (') 37", 82 

Densidade R1 (') 

-1,30 0,00 

1,30-1,40 0,00 

1,40-1,50 0,25 

1,50-1,60 0,37 

1,60-1,70 0,26 

1,70-1,80 0,29 

1,110-l,90 0,59 

1,90-2,00 1,51 

2,00-2,10 2,07 

· 2,10-2,20 2,59 

+2,20 

lndices 

Corte 1 

Corte 2 

Corte 3 

92,07 

D75 

2,291 

2,032 

1,735 

R2 (') 

0,00 

0,00 

0,00 

0,23 

0,22 

0,54 

1,12 

2,88 

3,02 

5,26 

86,82 

D50 

2,812 

2,408 

1,885 

CURVA DE PARTIÇÂO 

Rejeito 1 Rejeito 2 Rejeito 3 

23,66 21,05 17,47 

R3 ( \) CL ( ') CP ( 1) CP ( 2) CJ' ( 3) A1im. 
Rec. 

0,00 3,20 

0,00 14,75 

0,30 26,42 

1,21 25,37 

3,34 11,84 

4,62 5,71 

4,52 2,70 

7,73 2,22 

6,78 1,73 

6,74 1,53 

64,76 4,53 

D25 EPM 

3,406 

3,158 0,399 

2,330 (),297 

100,00 100,00 100,00 1,21 

100,00 100,00 100,00 5,58 

99,41 100,00 99,48 10,10 

99,12 99,51 97,84 9,94 

98,81 99,09 88,47 5,14 

97,81 96,91 72,79 3,13 

93,61 88,48 56,39 2,19 

88,67 78,32 38,34 3,15 

83,84 74,31 35,58 2,96 

82,37 61,33 32,95 3,48 

58,97 41,62 13,15 53,09 

IMP 

0,283 

0,335 

AE<D50 AE>D50 AE 
'btal 

138,39 0,00 138,39 

98,69 59,72 158,42 

39,89114,36 154,25 

3. ANALISE ｾ＠ DISCUSSAO ｾｓ＠ CRITtRIOS DE AVALIAÇAO 

Na análise dos critérios de avaliação do desempenho de ･ｱｵｩｰｾ＠

mentos de beneficiamento de carvão mineral a primeira questão a ser 

considerada é a aplicação prática e real de todos os parãmetros já 

descritos anteriormente. 
· .. 

· .. 
..... 
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Em Tratamento de Minérios (convencional), os critérios utili

zados têm relação, exclusivamente, com a recuperação e o teor do bem 

mineral. Isto pocque a etapa de processamento metalúrgico (Matalur -

gia extrativa propriamente dita) encarrega-se de •purificar• o •con

centrado• produzido na etapa de concentração. Desta forma, o que re

almente interessa nesta caso, é uma máxima recuperação do mineral 

junto com um m!nimo teor, este último, definido pelo processo meta

lúrgic,o. 

No caso do carvão isto não é suficiente porque a segunda eta

pa inexiste. A máxima recuperação da matéria carbonosa não é uma me

dida que caracterize a operação porque o beneficiamento de carvão ｯｾ＠

jetiva ainda, uma grande diminuição do teor de matéria mineral por

que o produto beneficiado será utilizado como tal. Desta forma; a 

precisão da separação atinge uma importância maior. Neste sentido a 

avaliação destes equipamentos de beneficiamento gravimétrico é mais 

rigorosa e passa por uma descrição quantitativa, da curva de distri

buição de massas do equipamento. Ou seja, a importância é maior para 

a avaliação da curva de partição e do cálculo dos critérios 

dos como independentes. 

Os critérios dependentes anteriormente descritos não 

defin,! 

servem 

para estudos comparativos porque a eficiência orgânica apresentaduas 

limitações importantes: a primeira tem relação com a friabilidade de 

alguns carvões, os quais estão sujeitos a sofrer liberação durante o 

processo de beneficiamento. Se isto ocorre, haverá mudanças no ｦｯｲｭｾ＠

to da curva de lavabilidade do carvão, podendo-se encontrar não ｲ｡ｲｾ＠

mente valores de eficiência.maiores que 100\. 

A segunda delas, se deve ao fato de que a fórmula que a defi

ne é muito sensível ao cálculo do balanço de massas.- Por exemplo, na 

caracterização do beneficiamento gravimétrico do carvão do Lavador 

da Mina A, Sangão (Próspera) (6) foram utilizados dois balanços de 



1120 

massas distintos obtendo-se os seguintes resultados: 

Recuperação rejeito 1, \ 

Recuperação rejeito 2, \ 

Recuperação carvão lavado, \ 

Desvio Padrão 

Cortes 1 e 2 

Eficiência Orgânica, \ 

NGM, \ 

Material Deslocado (MO),\ Total 

MO R/L* 

MO L/R 

050 

Imperfeição 

EPM 

l.rea de Erro 

· * R • Rej.eito; L .. Lavado 

Balanço 1 

5,50 

65,68 

28,82 

1,!16 

90,76 

6,34 

7,82 

15,09 

4,88 

1,799 

0,165 

0,132 

96,79 

Balanço 2 

8,23 

65,92 

25,85 

1,66 

81,41 

6,45 

7,49 

15,99 

4,53 

1,786 

0,169 

0,133 

94,79 

Como se observa nesta tabela, erros cometidos na avaliaçãodos 

balanços de massas levam à diferenças significativas na avaliação da 

eficiência orgânica. Por outro lado, os outros parâmetros, incluindo 

o Material deslocado (que depende também da curva de partição) , não 

sofrem variações importantes. Neste sentido, o Material deslocado é 

um critério de maior significado que o conceito de Eficiência, ainda 

porque mostra a proporção das perdas e o grau de contaminação do pr2 

duto lavado. 

Na avaliação da importância dos critérios independentes é coll 

veniente descrever os principais fatores que ｩｮｦｬｵ･ｮ｣ｩｾｭ＠ a curva de 

partição. Entre os principais fatores que definem a curva de parti -

çâo (isto é,. a sua forma) destacam-se: 

' • 

ｾ＠

:.. 
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1. Tipo de ｅｱｵｩｰｾｭ･ｮｴｯＮ＠ Em beneficiamento de carvão, o carvão (sua 

. qualidade) fica definido pela sua curva densimétrica e o equipamento 

fica definido pela sua curva de partição. Assim, em função das caras 

terísticas do próprio equipamento, das diferenças em tamanho e densi 

dade entre carvão e matéria mineral, os diversos processos ｡ｰｲ･ｳ･ｮｴｾ＠

ram uma maior ou menor imperfeição ou desvio da lavagem ótima. A ｆｩｾ＠

2 mostra as diferenças que existem entre os diversos valores que de

finem a precisão da separação de um equipamento . Evidentemente, o 

controle operacional das usinas (se defici táriol afeta a curva de pa!_ 

tição do aparelho. 

2. Densidade de separação. A densidade operacional (corte) de deter

minado aparelho pode mudar o formato da curva de partição resultando 

diferentes curvas para várias densidades. Embora as variações não ｳｾ＠

jam muito significativas, diversos autores tem resolvido este ｰｲｯ｢ｬｾ＠

ma através do uso da curva de partição normalizada onde a abscissa 

(densidade média da fa.ixa densimétrica considerada) é dividida pela 

densidade de separação, D50 !4). 

3. Granulometria de Alimentação. Cada fração granulométrica de car

vão tem sua própria e única curva de partição. Como a separação gra

vimétrica é baseada em diferenças de tamanho e densidade, as frações 

mais finas de carvão são beneficiadas menos eficientemente do que as 

frações graúdas. 

4. Fatores operacionais e de projeto. Diversos fatores operacionais 

modificam substancialmente a performance de um determinado ･ｱｵｩｰ｡ｭ･ｾ＠

to. A otimização de um jigue, por exemplo, passa por um sistemático 

ajuste de fatores com relação taxa de alimentação - modelo de onda, 

mobilidade do leito - teor de material de rejeito, etc. 

o projeto de qualquer tipo de equipamento é baseado nas caras 

teristicas do material a ser processado. Em beneficiamento de car -
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vões, as características do carvão c da matéria mineral associada ､ｾ＠

finem o tipo de britador a ser empregado, as unidades de separação 

qravimétrica, as de separação sólido/líquido, etc. Nó controle de 

emissão de partículas em usinas termoelétricas, os ciclones precipi-

tadores eletrostãticos são dimensionados em função dos teores de cin 

zas emitidos (entre outros fatores). 

Entretanto no Brasil, a maioria destes equipamentos não foram 

dimensionados levando em conta as características dos nossos carvões 

que infelizmente possuem altos teores de matéria mineral. Assim, em 

se. os britaaoYea para Rcarvãow são hoje substituídos por britadores 

cõnicos, normalmente utilizados para minérios, os precipitadores ele 

trostáticos não RcoletamR todas as partículas ｰｯｲｾｾ･＠ a proporção de 

cinzas volantes é muito grande e dentro dos equipamentos de benefi -

ciamento de carvão, os jigues nacionais de forma geral operam em con 

dições onerosas em função da alta.taxa de material de rejeito a ser 

processado. (8). A figura 3 mostra uma curva de partição típica de 

jigue beneficiando carvão nacional (2 cortes). 

Esta curva mostra uma distribuição caótica de massas principal 

mente nas altas densidades. Isto significa que existem condições ｯｰｾ＠

racionais dist.orcendo o caráter probabilístico do processo de jiga -

qem, pois a curva de partição nada mais é que uma gaussiana acumula

da com respeito à densidade. Se a distribuição é caótica, significa 

que há um fator aleatório influindo na distribui'ção das massas den

tro deste jique. Este fator está relacionado com a quantidade de ma-

terial rejeito. 

A proporção de material de rejeito dos nossos carvões é tão 

elevada que, nas condições operacionais das usinas, provoca sérias 

dificuldades na mobilidade do leito e problemas na velocidade de ex-

tração deste material. Este fenómeno também teria um caráter aleató-
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rio. 

Os jigues nacionais são operados normalmente, com raras exce-

çÕes, nas mesmas condições que os jigues estrangeiros quanto à ｦｲｾ＠

qCencia de impulsos, modelo de onda, taxa de alimentação, etc. Por 

Último, os jigues utilizados no nosso país foram dimensionados para 

carvões com massas e teores reduzidos de cinzas. De fato, os rejei -

tos dos jigues americanos possuem os mesmos teores de ｣ｩｾｺ｡ｳ＠ de nos

ao carvão ROM. 

Por outro lado, os critérios independentes Desvio Provável e 

Imperfeição são normais quando comparados a valores obtido em outros 

palses, onde têm sido caracterizados os mesmos tipos de jigues. En

tretanto, em função dos valores. de área de erro obtidos, pode-se ｣ｯｾ＠

cluir que estes critérios não são de qualquer valor na avaliação do 

desvio da curva de ｰ｡ｾｴｩ￣ｯ＠ em ｲ･ｬ｡ｾｯ＠ à curva de separação perfei 

ta. Isto ocorre porque estes valores sõ consideram a porção média da 

curva de partição, não detectando portanto erros nas faixas extremas 

de densidade. (6,8). 

Os valores de material deslocado são altos e quando analisa

dos separadamente em cada compartimento, ocorrem valores de MO R/L 

maiores que MO L/R mais freq!l.entemente do que valores de MO L/R mai2_ 

res que MO R/L ·. Isto é confirmado pelos valores de MO R/L e MO L/R 

da soma dos diversos cortes. Pode-se ｣ｯｮｳｩ､･ｲ｡ｾ＠ portanto, que está 

ocorrendo, de um modo geral, uma grande contaminação do carvão lava

do por material de rejeito, o que caracteriza uma baixa precisão de 

separação nas densidades mais altas. 

Ainda, os valores de área de erro são, sem exceção, muito al

tos. Isto caracteriza condições operacionais desfavoráveis ao ｰｲｯ｣･ｾ＠

ao de jigagem, desde que este critério não depende do carvão da ali

mentação. A diferença do conceito de Imperfeição, a área de erro co-
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bre toda a curva de partição c portanto traduz de forma mais ｳ｡ｴｩｳｦｾ＠

tória que a Imperfeição, a nitidez de separação dos jigucs nacionai& 

Os valores de NGM só tem significado prático quando analisa-

dos para cada corte independentemente. O NGM da sorna de vários cor -

tes subseq6entes não tem validade por que a densidade de corte neste 

caso é hipotética, não acontecendo na prática. Portanto, os valores 

de NGM total não tem qualquer valor comparativo em termos de perfor

manee ｾｬｯ｢｡ｬ＠ de equipamentos com mais de um compartimento ou siste -

mas de duplo estágio (ciclones autógenos, jigues, mesas, etc.). 

Em fw •. ;ão do exposto anteriormente, a área de erro e o mate·-

rial deslocado são, sem dúvidas, os critérios que se adaptam, de uma· 

melhor forma à caracterização do beneficiamento gravirnétrico de car-

vões no Brasil. Entretanto, o critério. de Area de erro, calculado na 

forma convencional, sofre do problema da falta de sensibilidade da 

escala produzida pela forma do cálculo. Assim, neste trabalho ｰｲｯｰｾ＠

-se uma metodologia diferente baseada na definição de urna Area de e!. 

ro percentúal (Ae%) a qual é calculada dividindo a curva de partição 

perfeita em dois quadrantes definidos pelos valores de abscissa Ｈ､･ｾ＠

sidades) 1,1 e 2,8, estes divididos pelo segmento que passa pelo va

lor de Cp (coeficiente de partição) 50. A sorna dos quadrantes (zona 

hachureada), têm um valor de 100% com os valores das coordenadas de-

terminadas da forma corno calcula-se a Area de erro convencional Ｈｦｩｾ＠

4). 

A figura 5 mostra comparativamente os valores das variações 

de área percentual para diversos equipamentos de beneficiamento de 

carvão. Esta figura mostra que para o beneficiamento das frações 

graúdas, os equipamentos à meio denso são os mais precisos, na ordem 

ciclone > cilindros > vasos ou tanques. A diferença de precisão en -

tre os jigues tipo Batac mais precisos, e os tipo Baurn não é, nesta 
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figura maior, em função de que intervalo granulométrico de operação 

dos Jigues Batac é muito menor quando comparado com os Jigues Baum e 

portanto a operação resulta ser mais onerosa. Em relação ao benefi 

ciamento das frações finas, as mesas concentradoras apresentam valo

res de área percentual bem menores que as correspondentes dos ciclo

nes autógenos e as espirais, Entretanto, cabe salientar que no caso 

das espirais, os valores serão bastante menores quando elas ｦｵｮ｣ｩｯｮｾ＠

rem em duplo estágio. 

4. CONCLUSOE"S 

Em base ao estudo dos diversos critérios de avaliação do de

sempenho de equipamentos de beneficiamento gravimttrico podem ser ･ｾ＠

tabelecidas as seguintes conclusões: 

l. Os critérios de Eficiência orgânica e Imperfeição não se adaptam 

a performance real dos equipamentos de beneficiamento gravimétri

co no Brasil. Uma diminuição da taxa de alimentação com o objeti

vo de diminuir nos equipamentos, a relação vazão de rejeito/área 

de processamento seria, no momento, de grande utilidade prática. 

Outra ｦｯｲｾ｡＠ de diminuir esta relação seria através do uso de "ro

tary breakers" no caso de existir uma diferença significativa en

tre as friabilidades da matéria carbonosa e a matéria mineral e 

no caso de não existir uma alta disseminação entre estas duas ma

térias. 

2. Na caracterização mais sistemática do nesempenho dos ･ｱｵｩｰ｡ｭ･ｮｴｾ＠

de beneficiamento gravimétrico de carvões e nos processos de aqui 

sição destes equipamentos, deve-se passar a exigir dos fabrican -

tes níveis de área de erro dentro dos parâmetros internacionais. 
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Fig. 2 • Variaçio da IJrperfeição do equlpali'Cllto ClCI1I a 

granulanetria. 1) Jique de grossosi 2) Jique 
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