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RESUMO
ｊｩｾＬＺ｡･ｭ＠
é um dos principais processos de separação gravimétrica, amplamente utilizado na
concentração de minerais pesados, carvões, e também na recuperação secundária de metais.
Embora ajigagemjá venha sendo utilizada há vários séculos, uma descrição fisica satisfatória
do processo ainda não existe. De certa forma, isso vem limitando os desenvolvimentos
tecnológicos na jigagem.
Algumas das teorias clássicas da jigagem são a teoria
hidrodinâmica de Gaudin e a teoria potencial de Mayer. Embora tenham mostrado utilidade
na descrição de vários aspectos do processo de jigagem, na sua forma original estas teorias
não eram úteis na descrição quantitativa do processo. Até recentemente a previsão de
resultados de jigagem somente era possível utilizando o método empírico envolvendo curvas
de partição.

Um modelo fenomenológico foi desenvolvido, o qual usa princípios da teoria potencial de
Maycr, bem como elementos da teoria do transporte de massas. Este modelo, chamado de
modelo de dispersão da jigagem, descreve explicitamente os diversos subprocessos que
existem na jigagem contínua, como a estratificação, o transporte do leito através do
equipamento e a separação das camadas estratificadas. Aplicações práticas do modelo são
mostradas no beneficiamento de carvão, pirita e minério de ferro em jigues de batelada e
industriais.
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1 INTRODUÇÃO
Jigagem é um processo de separação hidráulica que consiste da repetida
expansão (dilatação) e contração (compactação) vertical de um leito de partículas pelo
movimento pulsante de um fluido. O resultado da jigagem é a estratificação, ou seja,
a separação das partículas em camadas ou estratos de densidade crescente desde o
topo até a base do leito.
A jigagem é um dos mais antigos processos usados na concentração de
minérios. Lyman [I] sugere que o princípio da jigagem já seria conhecido na
antigüidade pelos egípcios. Certeza existe, ao menos, que a jigagem já era usada
corriqueiramente na Europa no século 16 na concentração de minerais de metais
bases, como cita Georg Agricola em seu texto clássico De Re Metalica .
O processo de jigagem desenvolveu-se significativamente desde o tempo de
Agricola até hoje. Os jigues pulsados manualmente, operados descontinuamente, e
com a remoção manual das camadas estratificadas, foram usados até o século 19. O
aumento da demanda de rrúnérios e carvões com a revolução industrial resultou em
grandes avanços na técnica da jigagem. O cesto anteriormente usado foi substituído
por uma câmara em forma de arca, equipada com urna grelha sobre a qual o material é
alimentado [2]. Também, a operação dos jigues passou de descontínua para contínua
[2] . Modificações também foram introduzidas no sistema de pulsação de jigues: a
pulsação passou de manual para mecânica, através do uso de pistões (êmbolos) com
ou sem selos de borracha (diafragmas).
Os jigues de êmbolo ou diafragma, que tiveram ampla aplicação no tratamento
de minérios no século passado, também gradualmente encontraram aplicação no
beneficiamento de carvões. A necessidade de processar elevadas tonelagens de carvão
econorrúcamente acelerou ainda mais os desenvolvimentos tecnológicos da jigagem.
No final dos século 19 o sistema de pulsação a ar foi desenvolvido e patenteado por
Fritz Baum, e resultou no amplamente usado jigue Baum. Este sistema, aliado a
sistemas automáticos de controle e de separação do leito através de portões
controladores do material denso (ao invés da extração do material denso que passava
através da grelha, usado na concentração de rrúnérios), tiveram grande impacto na
jigagem de carvão no século 20.
Avanços recentes também tem sido realizados na técnica de jigagem, como a
incorporação do sistema de pulsação a ar comprimido em câmaras colocadas
diretamente abaixo do leito (o jigue Tacub desenvolvido no Japão). Esta, além de
outras modificações, como o uso de válvulas de alta precisão, além da crescente
automação, resultaram no desenvolvimento do jigue Batac em meados da década de
60. A distribuição mais uniforme da pulsação no leito possível no jigue Batac,
permitiu a utilização de jigues de maior largura e, portanto, maior capacidade.
Avanços também tem sido realizados nos sistemas de extração e controle da densidade
do leito, os quais vem se tornando mais precisos e eficientes [1]. Um importante
desenvolvimento recente foi a incorporação da força centrífuga na jigagem (jigues
Kelsey), permitindo a aplicação da jigagem a granulometrias mais finas.
Jigues foram e continuam a ser amplamente usados devido essencialmente à
sua economia. Além do baixo custo operacional, jigues são robustos, tem elevada
capacidade, são de simples operação e admitem alimentação com granulometria
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relativamente ampla, simplificando o fluxograma de beneficiamento.
No Brasil, a jigagem encontra grande aplicação na indústria mineral. Além de
ser o principal método de beneficiamento de carvão mineral, é também amplamente
usado na concentração de minerais pesados - é o principal processo para a
recuperação de cassiterita- e valiosos, assim como minérios de ferro e de manganês.
A sua aplicação à concentração de minérios de ferro e manganês é particularmente
atrativa, pois permite separação com densidades de corte as quais seriam impraticáveis
em equipamentos de meio denso.
Apesar da grande relevância da jigagem, ainda não existe uma descrição teórica
quantitativa de aceitação geral. Isto se deve à grande complexidade desta operação
unitária, decorrente da sua hidrodinâmica continuamente variável. Alguns autores
[3,4] tem, inclusive, a opinião de que é até admirável que jigues operem tão bem
apesar do pequeno conhecimento do processo e do relativamente pequeno uso de
ferramentas de controle. Na ausência de uma descrição teórica adequada, métodos
empíricos tem predominado na descrição quantitativa da jigagem, assim como nos
sistemas de controle automático usados na indústria. Ao longo das duas últimas
décadas têm-se procurado um melhor entendimento do processo dajigagem. Isto, sem
dúvida, resultará no desenvolvimento de modelos matemáticos mais precisos e
robustos, os quais, aliados aos novos métodos de instrumentação e à disponibilidade
de microprocessadores de baixo custo, permitirá no futuro próximo um melhor
controle online do processo, assim como uma maior confiabilidade nos resultados de
simulações o.ffline.
O presente artigo revisa o estado da arte no modelamento de jigues e descreve
em detalhe um modelo fenomenológico recentemente desenvolvido, o qual é validado
e aplicado a jigues industriais usados no beneficiamento de minérios e carvões.

2. REVISÃO DAS TEORIAS DA ESTRATIFICAÇÃO EM JIGUES
Os mecanismos da jigagem tem interessado pesquisadores por mais de um
século. Muitos estudos têm sido realizados com o objetivo de explicar a estratificação
em jigues. Destes resultaram diversas teorias, das quais as mais freqüentemente
aceitas são a teoria hidrodinâmica e a teoria potencial [4].
A teoria hidrodinâmica clássica considera inicialmente o movimento de cada
partícula individual no leito do jigue em resposta ao movimento do fluido, e então
extrapola ao movimento de todas as partículas em conjunto. Ela foi a primeira teoria
de jigagem proposta e, embora pesquisadores como Rittinger [5] e Richards [6]
tenham lançado as suas bases, Gaudin foi quem sintetizou a mesma em seu livro
clássico [7]. Gaudin listou os três principais mecanismos que contribuem para a
estratificação em jigues: a sedimentação retardada (hindered settling), a aceleração
diferencial no início da queda e a consolidação intersticial.
A teoria potencial de Mayer, por outro lado, considera o leito do jigue como um
sistema mecânico fechado, descrevendo a estratificação do mesmo como um todo.
Mayer [8] observou que entre o estado inicial (perfeitamente misturado) e o linal
(estratificado) existe uma diferença de energia potencial gravitacional do leito. A
tendência termodinâmica ao estado de menor energia potencial é, essencialmente, a
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causa física para a estratificação do Jeito no jigue. Uma importante implicação desta
teoria é que. segundo ela, a energia introduzida na forma das pulsações serve somente
para permitir a liberação da energia armazenada no Jeito, e assim não é diretamente
responsável pela estratificação. Mayer também observou que a taxa de redução da
energia potencial do Jeito com o tempo de jigagem obedecia a uma lei logarítmica.
Assim, a energia potencial do leito diminui exponencialmente desde a energia inicial
até a sua energia potencial mínima. Desta maneira, Mayer assume que a principal
limitação de uma estratificação perfeita na prática é cinética. e que se um tempo
suficientemente longo for permitido, a estratificação perfeita ocorrerá.
É amplamente reconhecido hoje que as teorias clássicas da jigagem
proporcionam somente uma descrição qualitativa do processo, e não podem ser
utilizadas como tal na previsão do desempenho de operações industriais de jigagem.
As simplificações excessivas destas teorias dificultam estabelecer a conexão entre os
parâmetros dos modelos e os ajustes operacionais do jigue. A principal limitação da
teoria hidrodinâmica diz respeito ao fato de que as fortes interações entre as partículas
- que dominam o comportamento do Jeito de jigagem - são negligenciadas. A teoria
potencial de Mayer oferece a explicação mais válida da estratificação com respeito à
densidade e. além disso, pode explicar vários fenômenos - como a jigagem reversa
que ocorre quando um líquido denso é usado ao invés de água (9], e também porque
partículas finas leves podem aparecer entre partículas grosseiras densas quando existe
uma deficiência de partículas leves densas no Jeito. A teoria potencial, entretanto,
também apresenta importantes limitações. A principal delas diz respeito ao fato de
que uma separação perfeita nunca ocorre na prática, mesmo após um grande número
de golpes. Isto se deve à ação de forças dispersivas que tendem a remisturar as
camadas estratificadas.
Um método que busca remediar as limitações da teoria potencial de Mayer,
através da incorporação de elementos da teoria da difusão, é apresentado a seguir.
3 MODELAMENTO DA ESTRATIFICAÇÃO EM JIGUES
3.1 Desenvolvimento do modelo de estratificação

Consideremos um leito empacotado com partículas esféricas de densidade
uniforme, mostrado na Figura 1. Se uma partícula de mesmo tamanho, mas densidade
diferente for introduzida no leito, ela se posicionará em um local e permanecerá
imóvel. Entretanto, se o leito é expandido de modo que algum movimento relativo
entre as partículas for possível, poderá ser observado que a partícula tenderá a subir ou
descer no leito, dependendo se a sua densidade específica for maior ou menor que das
partículas vizinhas. Conforme a teoria potencial [8]. este movimento irá sempre se
dar de modo a reduzir a energia potencial gravitacional total do leito.
A energia potencial total do Jeito E varia devido à mudança da posição da
partícula introduzida. Esta variação da energia potencial é dada por
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Figura I Leito empacotado de partículas com uma partícula de alta densidade (p) antes (esquerda) e
depois da expansllo do leito (direita) para permitir o movimento relativo da partícula de
densidade p entre as partículas de densidade p'.

(1)

onde VP é o volume de uma partícula individual, p é a densidade da partícula
introduzida, p' é a densidade das partículas vizinhas. Colocando MI= H 2 - H 1 ,
Equação ( 1) toma-se,
(2)
t:.E =gV,(p- p')Mf
Para que ocorra estratificação com respeito à densidade é apenas necessário
permitir que o leito seja expandido o suficiente para permitir o movimento relativo
entre as partículas.
A força que causa o movimento da partícula relativamente às partículas
vizinhas é igual ao gradiente do potencial de estratificação. Assim, a força de
estratificação que uma partícula de densidade p sofre em um leito de partículas com
densidade média p é dada por
dE
dH

_

=gV,(p- p)

(3)

onde H é a altura da partícula no leito, medida a partir da grelha (Figura 1). O
gradiente da energia potencial faz com que uma partícula migre para cima ou para
baixo no leito, dependendo do sinal de p- ji. Se p > p então a partícula irá se mover
para baixo e vice versa. A densidade média das partículas do leito a uma altura H é
dada pela combinação linear das densidades dos componentes
(4)

tal que

i:fc,

= I para qualquer H, n é o número de frações densimétricas, em é o

••I J•l

número de frações granulométricas.
O fluxo de partículas de densidade p resultante do gradiente da energia
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potencial em uma altura H no leito é dado pelo produto da concentração da espécie e a
velocidade [10], que no presente contexto representa a velocidade relativa entre a
partícula e o leito (velocidade de penetração),

q,,,,

dE
= C,J ui dH

(5)

onde qs é o fluxo de estratificação e u é a mobilidade específica da partícula, a qual é
definida como a velocidade de penetração atingida por uma partícula na ausência de
quaisquer forças de dispersão sob a ação de um gradiente de energia potencial unitário
[ 11].
Substituindo (3) em (5) temos
qs,iJ = Cij UJ gVP(p"-

p)

(6)

A força gravitacional que a partícula sofre devido ao gradiente local faz com
que a partícula se mova relativamente aos seus vizinhos de modo a reduzir a energia
potencial do leito. Na prática, se observa que um perfil ideal de estratificação que
minimize a energia potencial nunca ocorre devido aos movimentos aleatórios das
partículas.
Em direção oposta ao fluxo de estratificação q,, existe o fluxo difusivo qv
resultante das interações das partículas entre si e com o fluido. A difusão ocorre
devido ao gradiente de concentrações resultante da estratificação do leito em
partículas com densidades diferentes. No leito de um jigue, para que ocorra a difusão
de uma partícula é necessário que ocorra o deslocamento de outra, de modo que a
difusão se dá pelo mecanismo da troca (conhecido em fenômenos de transporte como
interdifusão ). Este processo de difusão unidirecional [ 10] pode ser descrito pela
equação
dC,,
--D
' dH

qo.ij-

(7)

onde D é o coeficiente de difusão (mais corretamente de interdifusão) que depende da
granulometria e do formato da partícula, mas não de sua densidade ou posição no
leito.
A distribuição das partículas dentro do leito a qualquer instante vai depender da
ação destes fluxos em sentidos opostos, de modo que o fluxo resultante que partículas
de densidade i e granulometriaj sofrem a uma altura H no leito é dado por
q,1 (H) = q,,,1 (H)-q 0 .iJ(H)

(8)

As concentrações das partículas ao longo do leito variam em função do tempo.
Isto pode ser expresso como uma equação de continuidade para o fluxo de partículas
em uma dimensão [ 1O]
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acij _ oq"
ôt -

(9)

ôH

Substituindo (8) em (9) e assumindo que o coeficiente de difusão é
independente da posição no leito, temos
(10)
Esta é a equação dinâmica da jigagem a qual mostra que a jigagem é o balanço
entre a mobilidade, que permite a segregação em relação à densidade no leito, e os
movimentos aleatórios e difusivos das partículas no leito. Esta equação deve ser
integrada sujeita à condição
(II)

onde

Cf é a concentração do componente ij na alimentação.

A Equação ( 1O) baseia-se na equação diferencial estocástica de EinsteinFokker-Planck da teoria dos processos estocásticos, usada por Vetter [ 12] na descrição
da estratificação na jigagem.
Conhecidos os valores de D e u e as concentrações iniciais, a Equação (I O)
pode ser integrada numericamente. Vetter desenvolveu uma metodologia para a
solução para casos em que n=2 e m=l.
Para otimizar a estratificação deve-se buscar a maximização de u e a
minimização de D. Isto pode ser obtido através do controle da amplitude e freqüência
de pulsações, assim como no controle da taxa de adição de água de lavagem. A
variação destas variáveis com a velocidade ascendente da corrente de água no jigue é
mostrada na Figura 2, com base nas observações de Neesse [ 13]. Observa-se que uma
velocidade mínima é necessária para promover algum movimento relativo entre as
partículas. Por outro lado, altas velocidades essencialmente produzem excessivos
movimentos aleatórios no leito, resultando no domínio de forças dispersivas na
jigagem. A Figura 2, portanto, mostra a importância da adequação do regime
hidrodinâmico à matéria prima a ser processada.
Se o tempo de jigagem for suficientemente longo de modo que o processo se
aproxime do regime estacionário (equilíbrio dinâmico, ôC" I ôt = O), então integrando
a Equação (10) temos

c( _-)

dC" = _ u1 gVP
dH
D
"p"
1
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Figura 2 Variação do coeficiente de mobilidade específica e do coeficiente de difusividade com a
velocidade ascendente do fluxo de água [ 13) .

Esta equação diferencial ordinária representa a jigagem em regime estacionário,
a qual deve adequadamente descrever as condições de jigagem encontrados na prática.
Em casos que o tempo de residência não é suficientemente longo, tal como nos
períodos de sobrecarga do jigue, é necessária a aplicação da Equação ( 11 ).
Se assumirmos que D e u são independentes da altura no leito (H), e
transformando h=H!Hb, então um grupo emerge na Equação ( 12)
(13)

o qual é composto somente por constantes. A este grupo é dado o nome de constante
específica de estratificação. Substituindo a Equação ( 13) em (14) então temos
dC,, (h) = -aj c,j (h)
dh

[P,,- p(h)]

(14)

Assume-se, para uma primeira aproximação, que a somente dependa da
granulometria e do formato da partícula, uma vez que espera-se que a difusividade- a
qual está relacionada ao movimento aleatório da partícula - aumente com a
diminuição da granulometria. A Equação (14) essencialmente representa a condição
de equilíbrio entre o fluxo de estratificação e o fluxo de dispersão.
Na prática, um sistema com n componentes densimétricos resulta em n
equações diferenciais ordinárias, as quais devem ser resolvidas simultaneamente. Este
não é um problema trivial, pois as condições iniciais (as concentrações na base ou
topo do leito) não são conhecidas a priori. Um procedimento numérico eficiente foi
recentemente desenvolvido por Tavares e King [ 11 ], que permite obter soluções de
maneira rápida e eficiente para qualquer número de componentes encontrado na
prática.
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Figura 3 Efeito da dispersão das partículas no pedil de estratificação de equibôrio na jigagem
descontínua. As ilustrações representam Jeitos calculados segundo a teoria de Mayer e o
modelo de dispersão (usando a = 0,03) e os gráficos mostram os perfis de concentração
vertical para os quatro componentes.

A solução da Equação (14) para uma mistura hipotética quaternária de
partículas é mostrada na Figura 3, que. compara o perfil de estratificação em equihbrio
calculado pelo modelo àquele previsto pela teoria potencial na ausência de forças
dispersivas.
A recuperação mássica de sólidos na camada interior do leito obtido
seccionando-o a uma altura relativa h, é dada por
M(h)

=I:·p(h)dhIｊｾｩＩＨｨ､＠

(15)

A recuperação do componente densimétrico i j ao produto denso a uma altura
relativa h, é dada por
(16)

Os valores da constante específica de estratificação a variam de O para um leito
perfeitamente misturado até infinito para uma estratificação perfeita e um
rebaixamento máximo da energia potencial gravitacional do leito. No caso da unidade
de densidade ser usada em kglm3, valores de a variam tipicamente entre 0,005 para
uma separação muito ineficiente até 0,2 para uma separação extremamente precisa.
Embora independente da distribuição densimétrica da alimentação, a depende da
granulometria e fonnato das partículas, assim como das condições operacionais do
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jigue. A determinação do valor da constante a requer o ajuste do presente modelo a
resultados experimentais de jigagem.
Para a adequada aplicação do modelo, entretanto, é necessário que se conheça a
distribuição densimétrica da alimentação C;{ . Isto pode ser determinado através de
ensaios tradicionais de afunda-flutua usando líquidos densos orgânicos, ou no caso de
densidades mais elevadas através de ensaios magneto-gravimétricos com o separador
Magstream®. Alternativas a estes tem recentemente surgido, como o uso da análise
mineralógica quantitativa através da inspeção de seções polidas [14], e até mesmo
tomografia computadorizada [15].
3.2 Verificação do modelo de estratificação
A verificação direta da validade do modelo de estratificação exige a
comparação das soluções obtidas com o modelo a resultados experimentais,
preferencialmente de jigagem em batelada, no qual o transporte lateral é inexistente e
a separação das camadas estratificadas pode ser considerada perfeita. Resultados de
tais experimentos foram obtidos na literatura e são analisados a seguir.
Experimentos foram realizados por Vetter [12] com cubos de PVC de tamanho
idêntico (3,5 mm) e misturas de carvão e calcário com granulometria estreita (0,425 x
0,85 mm) em um jigue de pistão (tipo Harz) em laboratório operando em batelada.
Em ambos os casos o leito foi jigado durante longos períodos, até atingir o regime
estacionário e então a operação era interrompida. O leito era então seccionado e a
composição de cada estrato analisada de modo a permitir a medida dos perfis de
estratificação.
Na Figura 4 são comparados resultados dos experimentos com cubos de PVC e
previsões com o modelo (Equação I 0). O valor da constante específica de
estratificação utilizado no modelo foi a = O, 11. Com este valor o modelo mostrou-se
capaz de adequadamente descrever os resultados experimentais, conforme mostra a
figura.
Ótimos ajustes também foram observados do modelo a resultados
experimentais de jigagem de misturas de carvão e calcário. Estes resultados,
entretanto, podem ser encontrados em outra publicação [ 11].
Uma série de experimentos praticamente relevantes foram reportados por
Miller [16] e dizem respeito ao beneficiamento de finos de um minério de ferro
australiano (6 x 1 mm) em um jigue Batac de laboratório (0,5 m de largura), também
operando em batelada. A análise densimétrica da alimentação foi realizada através de
um ensaio de afunda-flutua com fracionamento da alimentação em 4 intervalos de
densidade, como mostra a Figura 6. Após cada ensaio de jigagem o leito estratificado
era seccionado em seis camadas, sendo cada uma delas pesadas e medidas o seu teor
de ferro. Previsões do modelo são comparadas a resultados de um dos experimentos
na Figura 5, a qual mostra que o modelo com apenas um parâmetro (a= 0,008) é
capaz de descrever efetivamente a jigagem de materiais que apresentam alguma
variabilidade em granulometria. Deve-se notar, entretanto, que a qualidade das
previsões geradas pela aplicação do modelo foi limitada em decorrência do pequeno
número de intervalos densimétricos (quatro) usados no [racionamento da alimentação.
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minério de ferro australiano (6 x 1 mm) em jigue Batac [ 16].

O modelo também pode ser verificado usando medidas da estratificação em
jigues industriais em operação, desde que os perfis de estratificação do jigue sejam
conhecidos. Em um trabalho de cooperação entre a Mount /sa Mines Ltd. e a
Universiry of Queensland da Austrália [17], que consistiu de uma extensa campanha
de amostragem em um jigue Batac industrial de 600 t/h beneficiando carvão de
granulometria 64 x 1 mm, foram medidos os perfis de estratificação do jigue sob uma
variedade de condições operacionais através da amostragem direta do leito usando-se
cestos imersos dentro do leito do jigue. Estes cestos eram retirados seguindo uma
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parada brusca da operação do jigue, e o leito era então separado em camadas, cuja
análises granulométricas e densimétricas eram posteriormente determinadas.
Resultados de um destes experimentos foram comparados a previsões usando o
modelo para duas faixas granulométricas: 64 x 8 mm e 8 x I mm. Valores diferentes
da constante específica de estratificação para cada granulometria foram usados
ＨｾｸＸｭ＠
0,035; asxtmm 0,013), que indicam a maior eficiência da jigagem na
fração grosseira. Comparação dos resultados experimentais (interpolados usando um
método proposto por Lyman et al., [18]) a previsões do modelo são mostrados na
Figura 6. A grande similaridade entre os perfis medidos e calculados demonstram a
validade do modelo. Cabe salientar que o método de interpolação de Lyman
meramente descreve os dados experimentais, enquanto o presente modelo é capaz de
prever os perfis de concentração somente a partir de uma constante (a) e da
distribuição densimétrica da alimentação.
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Figura 6 Comparaçio dos perfis de concentração experimentais e interpolados (Lyman et ai., [17))
àqueles calculados usando o modelo fenomenológico da estratificação para as frações 64 x 8
mm (esquerda) e 8 x I mm (direita) no jigue Baw: beneficiando carvão australiano.
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A análise dos resultados apresentados mostra que o modelo de dispersão é
capaz de descrever a estratificação de materiais de densidade variável e com
granulometria relativamente estreita. Além disso, foi demonstrado que mediante o
uso de diferentes valores do coeficiente específico de estratificação para cada fração
granulométrica, o mesmo é aparentemente capaz de descrever a estratificação de
materiais com granulometria ampla. Uma inspeção mais detalhada dos resultados,
entretanto, mostra que o modelo apresenta alguma deficiência na descrição efetiva da
segregação com respeito à granulometria. Isto se deve ao fato de que não somente a
constante específica de estratificação é função da granulometria, mas também o
potencial de estratificação é afetado pela mesma. Neste caso, o potencial de
estratificação não pode mais ser descrito usando uma equação simples como (3) e uma
descrição analítica mais complexa - ainda não disponível - toma-se necessária.
Avanços na resolução deste problema tem sido recentemente realizados usando a
técnica de simulação de Monte Cario, e resultados são apresentados em outras
publicações [9,19].
4 MODELAMENTO DA JIGAGEM CONTÍNUA
4.1 Desenvolvimento do modelo da jigagem contínua

Na indústria, jigues são normalmente operados continuamente. Portanto, uma
descrição adequada da jigagem industrial requer não somente o modelamento da
estratificação, mas também a descrição quantitativa dos outros subprocessos
relevantes, que são o transporte do leito através do equipamento e a separação das
camadas estratificadas (Figura 7).

Figura 7 Diagrama esquemático do processo de jigagem

A fim de manter a simplicidade do modelo, assume-se que cada um destes
subprocessos é independente e, portanto, pode ser descrito separadamente. A
estratificação foi descrita em detalhe em 3.1. Quanto ao movimento lateral
(transporte) do leito, assume-se que cada camada horizontal é transportada em fluxo
pistão a uma dada velocidade que somente depende da posição vertical da camada no
leito. O fluxo mássico da fração densimétrica i e da fração granulométrica j em uma
camada de espessura infinitesimal é dado por
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w,1(h) = C,1 (h)V(h) Ldh

(17)

onde L é a largura do leito e V(h) é a velocidade longitudinal do leito na altura relativa
h. Se considerarmos que a concentração do material i j na alimentação é dada por

C,f

=fow,1(h)dh ｾｴ［ｦｯｷＮ
I

/"

"'

Ｑ ＨｨＩ､Ｌ＠

I

(18)

e definindo uma velocidade adimensional por v( h)= V(h) I Vm.. então temos

Ｑ＠ ｶＨｨＩ､ｾｊ｣Ｎ

C,f = ｊｾ｣Ｌ

Ｑ ＨｨＩ＠

v(h)dh

(19)

O modelo da jigagem contínua consiste em integrar o sistema de Equações (14)
sujeito às condições integrais dadas pelas Equações (4) e (19) usando o procedimento
descrito em outra publicação [11].
Dois métodos existem para a separação dos estratos estratificados no jigue, cuja
aplicação depende da relação entre a granulometria do material e a abertura da grelha.
Portões controladores ou válvulas de estrela de velocidade variável são usados na
remoção de partículas densas quando ambas as partículas densas e leves permanecem
na grelha, cuja abertura é menor que a menor partícula na alimentação. Meios
mecânicos de descarga são usados na remoção das partículas densas concentradas no
fundo da câmara de jigagem (arca) quando a granulometria das partículas densas é
inferior à abertura da grelha.
O desempenho de ambos métodos de separação do material estratificado é
descrito quantitativamente usando um modelo simples que considera que a turbulência
produzida pela separação das camadas estratificadas gera uma zona de mistura
perfeita de espessura relativa 2ô ao redor da altura de corte [li] . Este modelo leva em
consideração o fato de que a operação de qualquer sistema de descarga é responsável
por um certo grau de remistura adicional das camadas estratificadas. Assim, o fluxo
mássico do produto denso M e a recuperação P do componente densimétrico i e
granulométrico j no produto pesado são dados por, respectivamente,

M(h,,o)

Ｎｉ oｾＮＭＶ＠

p(h)v(h)dh+-I

2

s···6 p(h)v(h)dh
h, -6

(20)

J)<h)v(h)dh
o) = ｦＮ o
ｾＮＭＶ＠

p (h

, ,,

•.• C, (h) v(h)dh
1
2 •.
1

Cu(h)v(h)dh +-

J.l

6

-6

F/h) v(h)dh

1

(21)

No processo de jigagem, particularmente para jigues adequadamente operados,
a velocidade longitudinal é mínima próximo à base do leito (e é tipicamente ditada
pela taxa de extração da camada densa) e aumenta monotonicamente até o topo do
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leito [17,20]. O volume limitado de medidas diretas dos perfis de velocidade
encontrado na literatura, entretanto, também não permite o desenvolvimento de
modelos precisos para a variação longitudinal da velocidade no jigue. Um modelo
empírico simples para o perfil de velocidades, o qual não entra em conflito com os
dados experimentais disponíveis, é dado por
(22)

v( h)= À+ K h+ (1- À- K) h 1

onde K e Â são parâmetro do modelo e menores que 1 e v(h)e [0; J]. O parâmetro Â é
tipicamente assumido ser nulo, embora possa ser relacionado à velocidade de extração
da camada densa do jigue.
Usando a mesma mistura previamente usada na simulação da jigagem
descontínua (Figura 3), o modelo da jigagem contínua é ilustrado na Figura 8. Notase na figura a formação de uma espessa camada de material denso na base do leito,
resultado do maior tempo de residência das partículas densas no jigue.
AlimenlaÇ6o

Produto

ｾ＠
Rt@ilo de dist611>io

.......Wpelo

meca1ismo de cone
Produto

ｾ＠
Grelluo

o

vtiV

Perfil de ..Joc:idadc horizontal

Ottlha

Figura 8 Representação esquemática de um jigue contínuo mostrando o perfil de velocidades
horizontal e o mecanismo de separação das camadas estratificadas. A alimentação é
composta por quatro componentes com mesmo volume de sólidos, como na Figura 3, e um
valores de À= O e 1(: 0,3 são usados.

4.2 Verificação do modelo da jigagem contínua
Dados operacionais de quatro jigues Baum e três jigues Batac processando
carvões das mais variadas procedências foram compilados da literatura e são usados
no presente trabalho para avaliar a aplicabilidade do modelo desenvolvido a operações
industriais de jigagem. Informações mais detalhadas a respeito dos carvões podem ser
encontrados em outra publicação [11].
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Por simplicidade, nesta etapa do trabalho o modelo é aplicado assumindo m= 1,
e portanto usando-se a alimentação composta do jigue. Considerando o pequeno
volume de informação disponível a respeito das características de transporte dos
vários jigues, o modelo empírico do perfil de velocidades dado pela Equação (22) foi
utilizado com os parâmetros IC =0,3 e À. =O. Além disso, considerando que nenhuma
informação quantitativa a respeito da precisão dos mecanismos de separação das
camadas estraúficadas do leito encontra-se disponível, o parâmetro ofoi considerado
igual a zero, o que corresponderia a um corte muito preciso no portão de descarga.
Cabe salientar, entretanto, que isto seria consistente com resultados mostrados na
Figura 5, que mostra que dados de teor/recuperação obtidos para os testes de jigagem
em batelada e contínuos podem ser descritos essencialmente pela mesma curva.
Valores da constante específica de estratificação foram determinados para cada
jigue pelo ajuste ótimo entre as recuperações medidas e calculadas pela Equação (21 ),
dada a recuperação mássica de sólidos medida.
Em um jigue em operação, a recuperação mássica é controlada
primordialmente pela posição vertical do portão de extração. Elevando o portão,
aumenta a recuperação de material denso, e vice versa. As curvas foram ajustadas de
modo que valores de a foram obtidos para cada compartimento. Um sumário dos
resultados obtidos para os sete jigues é mostrado na Tabela 1.
Observa-se na Tabela 1 que o valor da constante específica de estratificação
aumenta consistentemente do primeiro para o segundo compartimento para cada jigue
estudado. Isto pode ser explicado pela estratificação mais eficiente no segundo
compartimento devido às menores espessuras do leito que permitem uma melhor
mobilidade das partículas. Entretanto, menores valores da constante a no primeiro
compartimento do jigue podem também indicar um tempo de residência insufi ciente
para o desenvolvimento do perfil de estratificação de equilíbrio. Sendo isto provado.
seria necessário, neste caso, o uso da versão dinâmica do modelo (Equação I 0) cuja
solução é difícil.
Tabela I Aplicação do modelo a resultados de jigagem industrial ( IC = 0,3 e Â = 0)
País
de
operação

Granulometria
(mm)

Separação

150x 1,4
100xl,4

Primária
Secundária
Primária

Baum3

Estados
Unidos
Estados
Unidos
Brasil

Baum4

Brasil

50 X 0,6

Batac I

Brasil

12x 0,6

Batac 2

Estados
Unidos
Austrália

19 X 0,6

ligue
Baum I
Baum2

Batac 3

50x I

50 X 0,6

Primária
Secundária
Primária
Secundária
Primária
Secundária
Primária
Secundária
Primária
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Altura
a
estimado estimada de
corte h,
(m 31kg)
0,56
0,027
0,091
0,39
0,046
0,65
0,009
0,028
0,006
0,114
0,019
0,113
0,028
0,072
0,068

0,49
0,56
0,27
0,83
0,30
0,98
0,39
0,42
0,42

Densidade calculada
do leito na altura de
corte p(h,)
1,78
1.56
1,45
2,10
1,95
2,56
1,77
3,40
1,68
2,23
1,66
1,70

!

1

!

O perfll de estratificação de um dos jigues é mostrado na Figura 9, o qual
corresponde a um jigue Batac concentrando pirita a partir do rejeito primário de
lavadores de carvão de Santa Catarina [21]. Nota-se a formação de uma espessa
camada de material misto no leito do jigue (de densidade média relativa de 2,6)
conforme freqUentemente observado na prática.
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Figura 9 Perfil de concentraçio do leito do primeiro compartimento do jigue Batac I calculado
usando o modelo fenomenológico. A altura calculada do cone 6 indicada pela linha venical.

A habilidade do modelo de simular o desempenho de jigues contínuos é
demonstrada comparando previsões do modelo a resultados de beneficiamento de um
carvão australiano em um jigue Batac industrial [17]. As constantes específicas de
estratificação foram determinadas de acordo com a granulometria usando-se medidas
diretas da estratificação no jigue, mostradas na Figura 6. Os parâmetros do modelo de
transporte (Equação 22) foram determinados de modo a minimizar a soma dos
quadrados dos resíduos no ajuste dos dados experimentais de distribuição
densimétrica da alimentação e do leito de jigagem à Equação (19). Os valores
encontrados foram ｾｲＮ］ｬＬｏｉ＠
e Ã=O. Novamente, o valor da constante õ foi assumido ter
valor nulo. Na simulação, portanto, foram usadas somente a análise densimétrica da
alimentação C{ , e os parâmetros do modelo. Resultados da simulação são mostrados
na Figura 1O, na qual as distribuições densimétricas medidas e calculadas do
concentrado (carvão lavado) obtidas da separação do leito a uma altura relativa de h,=
0,32 são comparadas. Ótima correspondência também foi obtida nas recuperações
mássicas medidas e calculadas do carvão lavado, que foram equivalentes a 87,3 e
87,1 %; respectivamente.
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Figura I OComparação das anãlises densimétricas medidas do carvão Invado em um jigue Batac (64 x
I mm) àquelas calculadas usando o modelo fenomenológico.

S. CONCLUSÕES
Um modelo fundamental baseado no princípio da minimização da energia
potencial que incorpora efeitos dispersivos é apresentado e aplicado à jigagem
descontínua de misturas sintéticas, carvão e minério de ferro. Um modelo da jigagem
contínua foi também desenvolvido, o qual leva em consideração os principais
subprocessos que ocorrem durante a jigagem industrial: a estratificação, o transporte e
a separação das camadas estratificadas. Este modelo foi aplicado à jigagem de uma
variedade de carvões, pirita e minério de ferro. O modelo é capaz de descrever estas
operações excepcionalmente bem.
O modelo desenvolvido pode ser diretamente usado na previsão da variação da
recuperação mássica e do teor do produto de acordo com a variação da posição do
mecanismo de corte. O efeito da variação da composição densimétrica da alimentação
na estratificação do leito pode ser corretamente prevista e consequentemente o modelo
pode ser usado na simulação de jigues industriais.
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PHENOMENOLOGICAL MODEL OF JIGGING

Luís Marcelo Marques Tavares

ABSTRACT
Jigging is one of the main gravity separation processes, widely used in the
concentration ofheavy minerais, coai, and also in ihe rccycling ofmetals. While used
for centuries, a satisfactory physical description is not yet available. This has, in a
way, limited the technological development in the jigging process. Some of thc
classical theories of jigging include Gaudin's hidrodynamic and Mayer ' s potential
theory. Although they have shown great usefulness in describing various aspects of
the jigging process, in its original form they were not able to quantitatively describe
the process. Until recently the prediction of jigging results was only possible using
the empirical method involving partition curves.
A phenomenological model, which uses principies of Mayer's potential theory, as
well as elements of the mass transfer theory, has been developed . This modcl, called
dispersion model of jigging, describes explicitly the various microprocesses that exist
in continuous jigging, such as stratification, transport of the bed through the vessel.
and the separation of stratified layers at the product end. Practical applications of th e
model are shown in the processing of coai, pyrite and iron ore in batch and industrial
jigs.

Keywords: jigging, modeling, potential theory
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