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l. L;TRODUÇÃO 

De fine-se partição como a relação das massas que numa 
separação são encaminhadas ao concentrado (ou ao 
"underflo-:·1") sobre as mas s a s alir.1entadas. O conceito é 
abrangente, podendo se r eferir tanto às massas totais como 
às massas contidas dentro de frações especificas - frações 
dens imétricas b e m definidas (ou granulométricas, no caso 
da c lassificação) . 
A maneira como as variaçõe s destas fraçõe s se distribuem é 
ch a mada de "curva de partição" ou curva de Trornp. Um dos 
problemas mais importante s para o beneficiamento de 
mi nér i os é conhecer esta curva - a distribuixâo das 
p a rtições d e cada faixa densimétrica em funçao da densidade 
d e pa rtixão, ou no caso da clas sificação, a distribuição 
das fraço e s granulométricas em função do diâmetro de corte 
d<e modo a poder prever os resulta dos da sua separação. 
A c urva d e partição na classifica ção foi estudada por 
ll a shioka e Hotta, por Lynch e Rao, por Plitt e outros para 
a c lassificação em ciclones e pelo Prof. Paulo Abib e 
colaboradores para a classificação em classificadores 
esp iral. A curva de partição de jigues, mesas e de 
separado r e s em me io denso foi estudada pe los pesquisadores 
franceses do Cercha r desde o inicio do século e revista 
rece nteme nte pela equipe do Bureau of Mines de Pittsburgh. 
A ｩ､ｾ ｩ｡＠ fundame ntal em todos estes estudos é a de associar 
a cada particula uma probabilidade de afundar. Assim, a 
curva d e partição passa a ser entendida como urna 
''istr ibuição de probabilidade, e passa a ser tratada em 
ｾｲｭ ｯｳ＠ de e statistica clâssica. No que intressa à 

compreensão deste trabalho, basta lembrar que qualquer lei 
de distribuição de probabilidade pode s e r definida por um 
pa râmetro de valor centra l e por uma medida de dispersão. 
O trabalho original dos franceses estabelecia que nos 
apare lhos gravimétricos de beneficiamento de carvões a 
cu rva de partição seguia uma lei log-normal e para os 
apa relh o s a meio denso a lei era normal (de Gauss). A 
medida de dispersão adotada era a meia distância 
in terquartis central (d75 - d2s)/2, "ecart de Terra", que 
se constatou ser praticamente independente da densidade 
de p2r tiçâo (dp ) para os aparelho s de meio denso e função 
linear de (dp - 1) para os apare lhos gravimétricos. 
Recentemente os técnicos do Bure au of Mines retomaram o 
assun to, confirmaram com ligeiras modificaçõe s a teoria 
e sboçada acima e introduziram o conceito de "curva padrão 
de partição". Este conceito é o mesmo utilizado para o 
tabelamento da curva da distribuição normal. Na Figura 1, 
･ｭ ｾ＠ temos três curvas normais, 1, 2 e 3, de médias 
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(modas e me dianas) respectivamente_xl, x2 e x3 . Se ･ ｳｴ ｾｳ＠
curvas for e m representa da s e m funç ao dos desv1os ｲ･ｬｾ ｴ ｩｶｯｳ＠

às médias (x - x), as três curvas convergem pa ra o me smo 
valor central O, conforme mostrado na fig ur a 1 em b . Se 
alterarmos o passo da escala dos x para x - x, onde if é o 
desvio padrão, todas as trê s distribuições , \J bem como 
quaisquer outras distribuiç6es normais conve r g ir5o par a 
uma me sma curva, que é aquel a que e ncontramos tabe lada. 
Nas curvas de partição para mudar o passo da escala d as 
ordenadas divide-se o valor das ordenadas (diâmetros d e 
partículas para a classificação e densida de no 
beneficiame nto) pelo respectivo valor central. O valor 
central a ser adotado é o valor mediano (pelo qual pass e 
SOt da população) - no caso da classifi cação , o diâmetro 
mediano de partição, dso. e no caso da separação, a 
densid a de de partição, dp. Isto foi feito por Hashioka e 
Hotta e por Paulo Abib em s e us trabalho p ioneiros sobre 
classificação, tendo conduzido a curvas únicas para a 
partição em ciclones e classificadores espi ral. Em outras 
palavras, a curva de partição passará a ser r e prese ntada 
em um diagrama, frequência x d / d (ou d /ds o ) , onde d 
repre senta respectivamente densiaades e diâmetros. 
Gottfried e Jacobsen aplicaram o mesmo raciocínio para o 
beneficiamento de ' carv6es ame ricanos e chegaram a curvas 
de padrão de partição para jigues, mesas vibratórias e 
ciclones de meio denso. 
O trabalho ora apresentado foi desenvolvido pelo CETEM e 
os objetivos da campanha experimental foram de : 

- Verificar a possibilidade de aplicar o "dynawhirlpool" 
ao carvão de Candiota. A grande degradabilidade deste 
carvão recomendaria o uso deste equipamento em lugar d e 
ciclones de meio denso. Entretanto, um dos consultore s 
internacionais que assistiu à CNMC manifestou dúvidas 
sobre o desempenho do dwp devido a grande quant idade 
de rejeito que seria eliminada no benefici ame nto ; 

- Levantar parâmetros de processo e de desempenho para o 
"scale up" e para o proj e to da usina de benefic iamento; 

- Conhecer a lei de curva de partição do dwp. 

A campanha experimental atingiu os seus resultados de 
maneira satisfatória. Ve rificou-se que o dwp beneficia 
muito bem carvão com elevada s quantidades de estéril; que 
a degradação do carvão de Candiota no b e neficiamento é uma 
r e alidade que não pode ser menosprezad a no projeto da 
unidade de beneficiamento, e , foi possíve l l evanta r uma 
curva padrão de partição para o dwp. Es ta curva foi 
utilizada para prever resulta dos de ensa ios com carvão da 
camada Bonito no mesmo equipamento, que confirmaram a sua 
validade. 
Como Gottfried e Jacobsen não haviam e xperime ntado o dwp e 
como o carvão de Candiota tem característica s totalmente 
diferentes dos carv6es usuais no hemisfério norte, 
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acreditamos que este trabalho possa a vir contribuir para 
o conhecimento do processo de beneficiamento de carvões 
em meio denso. 

2. TRABALHO EXPERIMENTAL REALIZADO 

2.1 Amostras 

A amostra ensaiada foi retirada pela CIENTEC na mina de 
Candiota da Companhia Rioqrandense de Mineração-CRM. Ela 
consti tula-se de uma mistura dos dois bancos de carvão e 
foi homogeneizada no local e embalada em tambores de aço 
de 200 1 em atmosfera de ni trogênio. A massa total recebida 
pelo CETEM era de cerca de 10 t. Antes dos ensaios de 
beneficiamento em dwp ela foi britada a 1/2" e em seguida 
submetida a um peneiramento a seco (material grosseiro) e 
a úmido (material fino) . O material ensaiado tinha a 
distribuição granulométrica e os dados de lavabilidade 
apresentados nas tabelas 1 e 2, respectivamente. 

Tabela 1 
Distribuição Granulométrica da Alimentação ao Ciclone 

(retido em 28 malhas) 

malha 1/2" 
'!; retida 

l/4" 
68,8 

1/8" 
16,7 

28 6C 
11,2 0,9 

Tabela 2 

100 
0,4 

200 
0,3 

-200 
1,7 

Dados de Lavabilidade ( - 1/2" + 28 M) 

Massa Teor de Massa Flutuada 
Densidade Flutuada Cinzas Acumulada 

('!;) ('!;) ('!;) 

- 1,60 17,9 27,4 17,9 
+1,60 - 1,65 5,7 41,2 ?1 ,5 
+1,65 - 1,70 10,7 44,7 34,3 
+1,70 - 1,75 25,9 51,1 60,2 
+1,75 - 1,80 6,7 54,4 66,9 
+1,80 - 1,85 9,2 57,5 76,1 
+1,85 23,9 66,8 100,0 
T o t a 1 100,0 50,2 

2. 2 Circuito Ensaiado 

O circuito utilizado é esquematizado na figura 2. O ｣｡ｲｶｾｯ＠
é alimentado por um alimentador de correia à vazão de 
15 kg/rnin. Antes de chegar ao dwp ele ｩｾ＠ molhado com urna 
pequena parte do meio denso a ser introduzido no aparelno. 
A magnetita era alimentada também por alimentador de 
correia a uma caixa de bomba onde era ｅｾｭｰｯｬｰ｡､｡＠ com água 
e com meio denso recirculado, e então bombeada para o dwp 
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e para a ernpolpagern da alimentação. Os produtos do dwp 
eram descarregados em peneiras vibratórias inclinadas com 
tela de 60 malhas, que separavam a maior parte do meio 
denso que retornava à caixa de bomba da alimentação. 
O dwp era de 6" de diâmetro e foi instalado inclinado de 
15°. O meio denso utilizado foi rnagnetita moida a - 325 
malhas e apresentava urna densidade de 4,13. As densidades 
do meio denso eram controladas com balanças Marcy. 
As variáveis estudadas foram a densidade de meio denso e a 
pressão de alimentação ao dwp. A densidade de partição 
(medida nas curvas de partição dos ensaios) variou de 1,56 
a 1,80. Para a pressão foram ensaiados os valores de 5 e 
6 psi. 

2.3 Resultados Experimentais 

A rotina experimental consistia do seguinte: 

- Acertava-se a densidade do meio denso e a pressão de 
alimentação ao dwp; 

- Acionava-se o alimentador de carvão durante cerca de um 
minuto, recolhendo-se em baldes todos os produtos; 

- Lavavam-se os produtos em tela de 200 malhas para retirar 
o resto da magnetita; 

- Os produtos eram secos, pesados e enquartados; 
- Amostras dos produtos eram submetidas à anál-ise 

densimétrica para levantamento das respectivas curvas de 
lavabilidade. 

A guisa de exemplo mostramos os resultados do ensaio n9 4, 
o cálculo da partição neste ensaio e o cálculo da 
alimentação recalculada (a partir da partição medida e das 
curvas de lavabilidade do flutuado e do afundado no dwp), 
tabela 3. Com os valores ai calculados é contruida a 
curva de partição para este ensaio (figura 3), de onde é 
retirado o valor da densidade de partição dp. 

3. TRATAMENTO DOS RESULTADOS 

O tratamento dos resultados consistiu em recalcular os 
valores de partição com base nos valores de dp retirados 
de cada curva de partição. Adotou-se para cada intervalo 
de densidades o valor médio (1,625 para + 1,6 - 1,65) e 
dividiu-se este valor pelo dp retirado da curva de partição 
do ensaio correspondente. Ou seja, para o ensaio n9 4. 

Tabela 4 
Cálculo da Curva de Partição Padrão Ensaio n9 4(d = 1,56) p 
Dens. -1,5 
d média 1,45 
d/d 0,93 
pari?ição 20,7 

1,5-1,6 
1,55 
0,99 
41,8 

1,6-1,65 
1,625 
1,04 
81,8 

1,65-1,7 1,7-1,75 1,75-1,8 1,8-1,9•1,9 
1,675 1,725 1,775 1,85 2,4 
1,07 1,10 1,14 1,19 1,5 
88,6 97,0 98,0 98,1 99,4 
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Dens. 
l 

-1,40 

-1,50 

-1,60 

-1,65 

-1,70 

-1,75 

-1,80 

-1,90 

+1,90 

'Ibtal 

Tabela 3 

Ensaio 4; dp = 1,60; Ap: 6 psi; ｰ｡ｲｴｩｾｯ＠ P: 82,7% 
Carváo de Candiota-l/2"+28 malhas 

% Cz Flut.: 29,0% %Cz Afund: 54,1% 

ａｬｩｲｲ･ｮｴ｡ｾｯ＠ Flutuado Afundado Part.T 

Medida Calculada Medida % s/Alim. Medida ':5 s/Alim. 8=7/3 % 2 3=5+7 •'h 4 s=(loo-r)x4 % 6 7=Px6 
-+ 

i 
i 

6,2 35,6 6,2 - - -

17,9 5,8 26,5 4,6 1,5 1,2 20,7 

5,5 18,7 3,2 2,8 2,3 41,8 

5,7 5,5 5,8 1,0 5,4 4,5 81,8 

10,7 7,9 5,0 0,9 8,5 7,0 88,6 

25,9 33,8 5,8 1,0 39,7 32,8 97,0 

6,7 5,2 0,7 0,1 6,1 5,1 98,1 

33,1 14,6 1,2 0,2 17,4 14,4 98,6 

15,5 0,7 0,1 18,6 15,4 99,4 

17,3 82,7 
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Isto foi feito para todos os ensaios (num total de sete) e 
os valores obtidos foram plotados num diagrama partição 
x d/dp, que é mostrado na figura 4. Nota-se que apesar 
de valores individuais dispersos o conjunto dos pontos 
converge bastante nitidamente para a curva traçada nesta 
figura, curva esta que adotamos como curva padrão de 
partição para o dwp tratando o carvão de Candiota. 

4. AFERIÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Haviam sido realizados no Cetem ensaios de beneficiamento 
no dwp com carvão da camada Bonito, para a Carbonifera 
Criciúma S/A. Os resultados destes ensaios foram então 
tratados de maneira análoga a acima descrita e comparados 
com a curva padrão de partição obtida acima, o que é 
mostrado na figura 5. Nota-se uma excelente concordância 
dos valores experimentais com a curva e uma dispersão 
menor que a verificada com o carvão de Candiota. 
Isto evidencia o fato de que a curva obtida não se 
restringe apenas ao carvão de Candiota, mas que pode ser 
generalizada para outros carvões. 
A dispersão dos valores obtidos para o carvão de Candiota 
pode ser explicada em função da grande degradabilidade 
deste carvão. A geração de finos se notava principalmente 
quando se lavavam os produtos do beneficiamento para 
retirar a magnetita. Gross e iramente avaliando estimamos 
uma perda de 15% do material com os finos. 
A ação dos finos sobre os resultados se reflete em desvios 
da partição medida em r e lação à partição real em função de 
perdas de material. Se a degradação ocorrer antes da 
entrada do aparelho de meio denso (como é o caso dos 
ciclones de meio denso, em que a degradação ocorre durante 
o bombeamento da alimentação junto com o meio denso), as 
lamas geradas aume ntarão a viscosidade do meio 
prejudicando sensivelmente a separação. 

5. CONCLUSÃO 

Foi demonstrado que o dwp é capaz de realizar o 
beneficiamento do carvão de Candiota. Ficou evidenciado 
que a degradação deste carvão durante o manuseio e 
separação é muito grande e em consequencia, talvez 
seja o dwp,o -=quipamento de meio denso capaz de manusear 
este material. 
Ficou demonstrado que a curva padrão de partição pode ser 
utilizada também para o dwp. A experime ntaç ão de dois 
carvões de ca racte ri s ticas totalme nte dif e rentes dos 
carvões americanos e europe us parece indica r que o 
compo rtamento é universal. 
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