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MICROCOMPUTAÇÂO EM BENEFICIAMENTO DE CARVÂO, II. APLICAÇÂO 
DE CURVAS DE PARTIÇÂO 

RESUMO 

CLAUDIO LUIZ SCHNEIDER 1 

JORGE RUBlO 2 

O presente trabalho analisa e discute a metodologia da previ -
são de resultados de beneficiamento de carvão brasileiro. 

Foi desenvolvido um modelo baseado nas funções de Lagrange pa
ra a caracterização das curvas de partição de jigues e ciclo -
nes à meio denso. Este modelo é comparado com os modelos de 
Erasmus e Inversa de Tromp e conclui-se que para Dc=DSO, o mo
delo de Lagrange aproxima-se melhor dos dados de balanço de 
massas fornecidos pelas empresas. O trabalho mostra a impor -
tãncia do uso de microcomputadores na simulação de processos 
de beneficiamento gravimétrico de carvão nacional. 

1 Departamento de Éngenharia de Minas, UFRGS 
2 Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e dos Ma 

teriais, UFRGS 
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INTRODUÇÃO 

A prática de previsão de resultados tem importância fundamental 

na avaliação da viabilidade econômica de jazidas de carvão ｩｮ･ｸｰｬｯｲｾ＠

das, no projeto de equipamentos, na avaliação da performance dos e

quipamentos já instalados e na simulação dos processos considerados 

( 1. 2. 3. 4. 5) o 

O principal problema encontrado na prática para o ､･ｳ･ｮｶｯｬｶｩｭ･ｾ＠

to e aplicação de modelos que visam a análise sistemática da ｣｡ｲ｡｣ｴｾ＠

rização de processos de beneficiamento gravimétrico de carvão nacio

nais reside na inexistência de dados confiáveis face a dificuldade 

no fechamento de balanços de massa em decorrência de erros cometidos 

na amostragem, erros de análises químicas, densimétricas e variações 

de fluxos. Ainda existe a tendência do uso de modelos de simulação 

de curvas de partição que muitas vezes não são aplicáveis as caracte 

rísticas típicas de beneficiamento de carvões nacionais em jigues, 

mesas e ciclones (a água ou à meio denso) 

O presente trabalho objetiva o desenvolvimento de um modelo pa

ra as características das curvas de partição obtidas em usinas tí p i

cas brasileiras e o confrontamento com modelos similares desenvolvi

dos em outros países. 

PREVISÃO DE RE5U_ T AOOS 

Os métodos de previsão (simu1ação) d e resultados de beneficia

mento gravimétrico de carvão podem ser divividos em dois tipos: ｡ｱｵｾ＠

les que dependem exclusivamente das características do carvão a ser 

beneficiamento (curva de lavabilidade e curva de Mayer)(6) e aqueles 

que, além destas, consideram as características de precisão e efici

ência do equipamento de beneficiamento utilizado. Estes equipamentos 

de beneficiamento de carvão ｢ｾｳ･｡､ｯｳ＠ em princípios de sedimentação 

diferencial são caracterizados pela sua curva de partição ou curva 

de distribuição de massas Ｈ｡ｾ＠ produto lavado ou rejeito) por faixa 

densimética. A partir de sta curva de partição são derivados uma sé

rie de índices que visam avaliar a eficiência (acuidade) do apare

lho, a saber: área d e erro, desvio provável médio (EPM) e imperfei

ção (7). Estes índices .são conhecidos como critérios independentesou 

seja, são função exclusiva do aparelho e não variam com a mudança das 

características de lavabilidade da alimentação. 
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Assim, a validade da previsão de resultados com base nas curvas 

Mayer sofre o problema da não inclusão da imperfeição do aparelho li 

mitando deste modo a sua' validade (8). 

Entretanto, a curva de partição também caracteriza-se por vá

rios erros cometidos na sua montagem e sua própria análise: 

1. Os dados de distribuição de massas são computados em ｩｮｴ･ｲｶｾ＠

los ｡ｲ｢ｩｴｲｾｲｩｯｳ＠ de densidade. Um erro de magnitude desconhecida é ｩｾ＠

traduzido quando a cur va de Tromp é graficada, unindo os valores mé

dios das respectivas faixas densimétricas. A área óe erro, portanto, 

não reflete fielmente o desvio da performance real do aparelho com 

respeito ao comportamento de classificação ideal do mesmo. 

2 . A curva de partição, que possui a forma de um S, permeadopor 

um segmento inclinado, onde se localiza o D50 ou densidade de ｳ･ｰ｡ｲｾ＠

ção, possue dois ou mais máximos ou mínimos difíceis de caracterizar 

por falta de dados experimentais. Este é um dos principais problemas 

no caso do beneficiamento de carvões nacionais que possuem um alto 

conteúdo de mat e rial inerte sendo lavado em aparelhos não dimensiona 

dos para esta alta proporção de material de rejeito (9). 

Como conclusão é válido então salientar que o melhor critério 

para a avaliação de um e quipamento e a sua curva de partição, é con

siderar todo seu domínio, pois os índices dela derivados são números 

que pouca informação trazem a respeito da mesma e, na maior parte dos 

casos, não atuam e m toda a extensão da curva. 

Gottfried (10) mostrou que as c urvas de partição de diversos a

pare lhos com a mesma granulometria de alimentação, quando normaliza

das, se s obrepunham quase que perfeitamente, provando que são carac

terísticas eminentemente do tipo de aparelho e da granulometria de ｾ＠

limentação. Entretanto, fatores 1nerentes a operação destes apare

lhos, podem provocar distorções na curva de partição (9). Neste ca

so, não s e justifica normalizàr estas curvas, sendo necessário inter 

pretá-las de forma indi v idual. 

Os métodos de prev isão de resultados que consideram as caracte

rísticas do equipamento podem, por sua vez, ser subdivididos em dois 

tipos: aqueles que se utilizam dos critérios independentes derivados 

da curva de partição e aquel e s que se utiliam da própria curva ､･ｰ｡ｾ＠

tição do aparelho. Baseado no que foi explicado anteriormente, os ｭｾ＠

todos que se utilizam da própria curva de partição do aparelho devem 

apresentar resultados mais acurados que os baseados em critérios in

dependentes. Os métodos apresentados neste trabalho são os seguintes: 



585 

- Inversa de Tromp 

- Modelos de funções que interpolam a curva de partição 

- Modelos de funções que passam pelos pontos da curva de parti-

ção. 

Para cada um destes métodos foram desenvolvidas rotinas de com

putador em BASIC (2). Sendo assim, torna-se possível comparar apre

cisão de cada método em relação aos outros e eventualmente'em rela

ção a resultados alcançados no beneficiamento de carvões nacionais. 

A previsão de resultados de beneficiamento ds carvão consiste 

em determinar-se as recuperações e os teores de cinzas dos diversos 

produtos de um equipamento, dadas as características do equipamento, 

a densidade de corte e a curva de lavabilidade da alimentação. 

Os métodos de previsão de resultados se diferenciam exclusiva

mente na técnica empregada para determinar o coeficiente de partição 

correspondente a cada faixa densimétrica. 

Com as curva de lavabilidade do carvão da alimentação do apare

lho e os coeficientes de partição correspondentes a cada faixa deu

simétrica, determina-se as recuperações e os teores de cinzas de ｣｡ｾ＠

da produto conforme a planilha 1. 

Os valores da coluna D são função da densidade de corte deseja

da na previsão e são obtidos conforme os métodos descritos a seguir. 

Modelo da Inversa de Tromp 

O método é baseado na teoria de que a curva de partição nada mais 

é do que uma função de probabilidade dada pela dis·tribuição de Gauss 

acumulada (11 ). Assim, um gráfico da probabilidade P(x) de que x o

corra para x variando entre - 00 e +00 teria a seguinte forma: 

Ｋｾ＠



Planilha 1 - Cálculos de previsão de resultados de beneficiamento 

Alimentação do aparelho 

Densidades Massas(%) Cinzas (%) 

A B c 

-1.30 2o05 4o02 
1. 30-1.35 4o28 10o09 
1.35-1.40 7 o19 15018 
1.40-1.44 9o67 19o38 
1.44-1.46 5o83 22o 16 
1.46-1.50 14013 25o25 
1. 50-1.55 11o22 29o 11 
1.55-1.65 16o27 33o76 
1.65-1.85 16o35 44o58 

+1.85 13o01 67 o 16 

*'l:E = Recuperação de carvão lavado (%) 
l:F = Recuperação de rejeito (%) 
** Cinzas do carvão lavado (%) 
*** Cinzas do rejeito (%) 

Coef. Parti- Massas do 
ção lavado lavado 

(%) 

D E=DoB/100 

100o00 2o050 
90o00 2o852 
80o00 5o752 
70o00 6o769 
60o00 3o498 
40o00 5o652 
30o00 3o366 
20o00 3o254 
10o00 1o635 

OoOO OoOOO 

l:E=32o828* 

Massas do Massas do Massas Cinzas Cumo 
Rejeito Rejeito lavado lavado 

(%) (%) (%) 

F = B - E G=100oE/tE H=100oF/ i:F I=GoC/l:G 

OoOOO 5o722 OoOOO 4o02 
Oo428 10o752 Oo667 7o98 
1o438 16o054 2o241 11o53 
2o901 18o893 4o521 14o42 
2o332 9o763 3o634 15o49 
8o478 150 775 13o210 17o62 
7o854 9o395 12o239 18o87 

13o016 9o083 20o283 20o29 
14o715 4o563 22o931 21o40 
13o010 OoOOO 20o274 %C =21o40** z 

l:F -64 o 172* lOOoOO lOOoOO 

Cinzas Cumo 
Rejeito 

(%) 

J=HoC/l:H 

OoOO 
10o09 
14'o01 
1to07 
18o88 
22o35 
24o62 
27o88 
32o68 
%Cz=39o67*** 

U1 
CXl 
0'1 
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onde P(x) é a função de distribuição de Gauss acumulada. 

Uma aproximação do valor da distribuição é dada por: 

( ) [ 1 < , , , E 
%P X = 2 + ｾ＠ 2 i=O 

(- 1)i x(2i + 1)) 
1.00 (I) 

Porém, para aplicarmos esta distribuição, devemos expre.ssála em 

termos de coeficientes de partição e densidade. Então, admite-se que 

P(x) = Cp(d) ex = f(d). Assim, temos: 

a: 

%Cp(d) = [.l + (- 1- )t E 
2 21! i =O 

(II) 

A natureza desta função permite que desloquemos seu centro em 

todo o seu domínio. Um gráfico da distribuição deslocada para o pri

meiro quadrante tem a seguinte aparência: 

Cpfdl 

7 

110 

!50. 

40 

30 

20 

lO 

ＰｾｾＭＭｾＭＭｾＭＭｾ ＭＭ ｾｾｾＭＭＭＫＭＭｾＭＭｾＭＭＭＫ＠
tldl 

Se graficarmos a função anterior em um papel de probabilidade, 

teremos uma reta: 
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Cp I di t >C• tldl 

7S o..,......e:sn 

" 
l CP.. .I 

lO 

0.1 

Portanto, f(d) =A d + B (III). Corno se vê no gráfico anterior, 

podemos definir os parâmetros A e B em função de o50 (densidedade de 

corte) e do EPM =. (d75 + d25 J/2 (Erro Provável· Médio) através do se 

guinte artifício: 

fld75 J - fld50 J 
0.614489373 

EPM 
Coeficiente Angular: A = 

EPM 

Coeficiente Linear: f(d50 J = O ｾ＠ B = - A d SO (V) 

(IV) 

Assim, conhecidos o Erro Provável Médio do equipamento e a den

sidade de corte, podemos calcular os coeficientes de partição para 

diversas densieades. 

Exemplo. o ｣｡ｾｶ￣ｯ＠ da planilha 1 será lavado em um aparelho cujo 

erro provável médio é sabido ser 0.01785. A densidade de corte utill 

zada será de 1.445. Deseja-se determinar os coeficientes de partição 

correspondentes. 

Da equação IV vem A= 37.7888 

Da equação V vem B ="54.6049 

Usand9-se as densidades médias de cada faixa densimétrica ､ｯｾ＠

vão a ser beneficiado , ､･ｴ･ｲｭｩｮ｡ｾ＠ f(d) pela equação III. Com os va

lores de f(d), determina-se Cp(d) pela equação II, que dá os coeficl 

entes de partição com respeito ao reieito . Os coeficientes de parti

ção com respeito ao lavado, coluna o da planilha 1, são dados por 
100 - Cp(d). 
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Planilha 2 - Cálculo da coluna D por Inversa de Tromp 

d f (d) Cp(d) D = 100 Cp(d) 

d. - 0.03 = 
J. 

1. 270 -6.613 0.00 100.00 

1. 325 -4.535 0.00 100.00 

1. 375 -2.645 o. 41 99.59 

1. 420 -0.945 17.24 82.76 

1. 450 o. 189 57.49 42.51 

1.480 1.323 90.70 9.30 

1. 525 3.023 99.87 0.13 

1.600 5.857 100.00 0.00 

1. 750 11.526 100.00 0.00 

d . + 
J. 

0.4 = 2 . 250 30.420 100.00 0.00 

MODELOS DE FUNÇOCS 

Para simularmos a operação d e um equipame nto com os dados da sua 

curva de partição em uma densidade de corte qualquer, é necessária u 

ma função contínua qu e descreva a curva a partir de valores conheci

dos de um certo número de coeficientes de partição e suas respecti

vas densidades. Esta f unção c ontínua pode ser do tipo que passa pe

los pontos dados ou do tipo que interpola os mesmo s . 

No prime iro c a so, a função é do tipo polinominal e se usa a téc 

nica d e Lagra ng e p a ra determinar, de forma contínua, os valores dos 

coeficientes d e partição a partir de uma d e nsidade qualque r. No s e 

gundo caso , usa-se modelos de f unções empíricas e a técnica dos míni 

mos quadrados para determinar-se s e us parâmetros. 

As técnicas são descritas a seguir. 

Modelos de Funções que passam pelos Pontos da Curva 

Os polinômios de Lagrange são dados pela seguinte fórmula: 

(di, Cpi), i= O, 1, ... n 

Pn(d) n 
í: 
K=O 

(VI) 
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onde 

Lk(d) 
( d - d 0 ) . . . ( d - dk_ 1 l < d - dk+ 1 l . . . < d - dn l 

(dk - dol · · · (dk - dk-1 )(dk - dk+1 > · · · (dk - dnl 
(VII) 

Sendo assim, tendo-se uma série de valores Cpi x di, é possível 

determinarmos os Cp para qualquer d desejado. 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 se tratando de Jigagem de carvões Brasileiros ＨＹＩＬ｣ｨｾ＠

gou-se à conclusão que o melhor grau destes polinômios é 1. Foram ｴ･ｾ＠

tados ainda os graus 2 e 3, porém estes apresentaram resultados mui

to ruins. Usar:- polinômios de grau 1 equivale dizer- que a curva de pa.r 

tição é descrita por uma série de segmentos de reta entre cada dois 

pontos consecutivos . A fórmula de Lagrange para grau 1 se reduz e n

tão para: 

(di I Cpi) I i = o I 1 

P
1

(d) = L
0

(d)Cp
0 

+ L
1

(d)Cp
1 

E: 

L0 <dl = 
(d - d1) 

(IX) 
(d 0- d1) 

L (d) 

Exemplo: Admitimos que a densidade de 

1.5 em um aparelho cuja curva de partição 

que Cp = 100 para d = 1 e Cp = O para d 

luna D da planilha 1 da seguinte forma: 

(VIII) 

(d - d
0

l 

<d 1 - d 0 > 

(X) 

corte desejada seja de 

apresentou um 050=1.442 e 

3. Então, calculamos a co-

Plnailha 3 - Cálculo da coluna D por Lagrange 

Cp d d = d - de + d50 D = k=O Lk(d)Cpk CV c v 

100 1. 00 
93.91 1. 27 1. 212 95.22 
93.96 1. 35 1. 292 93.92 
91.74 1 .40 1. 342 92.96 
76.79 1. 45 1. 442 79. 18 
40.94 1. 50 1. 492 46.48 
12.58 1. 55 1. 542 17.12 
2. 31 1. 60 1. 592 3.95 
0.89 1. 65 1. 642 1. 12 
0.44 1. 70 2.142 0.40 
0.00 3.00 

a50=1. 442 de - 1. 5 
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onde d são as densidades médidas das faixas densimétricas do carcv 
vão da alimentação. 

Modelos de Funções que interpolam os Pontos da Curva 

Se a curva de partição é admitida seguir uma função Cpi = f(di) 

qualquer 

vemos ter: 

então, aplicando-se a teoria dos mínimos ｱｵ｡､ｲ｡､ｯｳｾ＠

s ｾ＠
i=1 (Cpi- Cpi) 2 Mínimo (XI) 

onde S é a soma dos quadrados das diferenças entre os valores 

de Cpi calculados (Cpi) e os Cpi dados. Existem vários modelos que 

servem a esse propósito (12). Neste trabalhos tomaremos como exemplo 

o modelo de Erasmus (13): 

100 (t2- t1 ARCTAN [K(di-C))(t1-t2) (XII) 

onde t2, t1, K e C são parâmetros do modelo a serem determina-

dos. 

Para determinarmos os valores dos parâmetros em cada caso, usa

-se a seguinte rotina. Se S é mínimo, suas derivadas parciais em re

lação a cada parâmetro são nulas, ou seja: 

f 

o; o = o;' as o 
a-c 

Assim, se chamamos de f a diferença (Cpi- Cpi), então: 

Cpi + 100 T2 2 
- 100t1t2 

[K{di-C) I 

100t2ARCTAN[k(di-C)) + 100t1ARCTAN 

N 

-ª.L E f.f 0 (XIII) 
at2 i=1 t2 

N 

.2.§.._ E f.f 0 (XIV) 
at1 i=1 t1 

N 

ｾ＠ E f.f 0 (XV) 
ak i=1 K 
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E= rr f.fc 
ac i=1 

onde: 
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lif (XVI) 

df 
ft2 = at2 200t2 - 100t1 - 100 ARCTAN(kdi - kCI 

ft 1 =li_ =-100t2 + 100 ARCTAN [kdi- kC] 
at 1 

= lf_ = 100(t1 - t2) [ (di - C) 
I fk 

ak ( 1 + [ kdi - kC I' 

f = ｾ＠ = 100 (t2- t1) [ k 
I c a c (1 + [kdi- kcl') 

As equações XIII, XIV, XV e XVI formam um sistema de equações 

não lineares. Este tipo de sistema é resolvido pelo método de New

ton, calculando-se cada uma das suas derivadas parciais novamente. 

Assim temos: 

t2 = t2M - [lt2 
M+1 

J 
(XVII) 

t1 = t1M - llt1 
M+1 

J 
(XVIII) 

KM+1 = K - llk 
M 

J 
(XIX) 

CM+1 = CM - I\ C 

J 
(XX) 

onde: 

_as __ as as as 

at2 at2 at2 at1 at2 ak at2ac 

_as __ as as as 
at 1 at2 at1 at1 at1ak at1 de 

J = I 
as as as as ---
ak at2 ak at 1 ak a k akac 

as dS as as ---
ac dt2 acat 1 aca k acac 
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as a s as ª s 
a t 2 a t2a t 1 a t2 ak at2 a c 

as as as as 
at 1 at 1 at 1 at1 ak at 1 a c 

llt 2 as as as as ---
ak ak at 1 akak ak ac 

as as as as 
a c a c at 1 ac ak acac 

as as as as 
at 2ílt2 at 2 ;J t 2;J k at 2ac 

as _ a_s_ as ｾ＠
at 1 at2 at 1 at1 ak at1 ac 

llt1 
as as _ a_s_ as 

akat2 ak ak ak aka c 

as as as as 
aca t 2 a c •a ca k acac 

as as as as 
at2at2 at2at 1 at 2 at 2()c 

as as as _ a_s_ 
3t1 dt 2 dt1at 1 at 1 a t 1 a c 

ll k 
as as as _ a_s_ 

akat2 akat 1 ak a ka c 

as as _ a_s_ _ a_s _ 
a cat2 a ca t 1 a c a ca c 
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Ê.§___ as as as 

()t2 ()t2 at2 at 1 at2 ak Clt2 

_as __ as as as --- ---
at 1 at2 at 1 at 1 at 1 ak 3t1 

t,c = I 
_ as __ _a_s _ as as 

()J<()t2 :lk:lt 1 :lk:lk ak 

-ª..§____ as as as 

ac at2 ac at 1 a c ak de 

onde: 

N 

ｾ］＠ l: ( f ) ' + f f .. f = 200 (XXI) 
at2 at2 i=1 t2 t2t2 t2t2 

N 

as l: ft1 ft2 + ft2t1". ft2 t1 =- 100 (XXII) 
at2 at 1 

i=1 

N 

Ê-- l: fk . ft 2 + f.ft2k 
f = -100 (di- c) (XXIII) .. 

t 2k (1+[kdi- kc]'l 
at2 ()k i=1 

N 

1§__ = f ft 2 + L ft2c · · f t2c 
100 K (XXIV) l: = 

at2 ac i=1 c (1+[kdi- kc]') 

a_s __ = ｾ＠ (XXV) 

d t 1 d t2 dt2dt 1 

N 

_cs __ = 
l: ( ft 1)' 

at 1a t1 i=1 

(XXVI) 



as 

at1 ak 

as 

at1 ()C 

as 
ｾ＠ ()t1 

a s 

() k at2 

as 

ak ()k 

as 

ak ac 

ｾ］＠
()C()t1 

ｾ＠

acat2 

ｾ］＠

acac 

N 

L 

i=l 

N 

L 
i=1 

as 

at13k 

as 

a t2ak 

N 

L 

i=1 

a_s __ 

at1ac 

as 

élt2a c 

N 
L ( f ) 2 

i='1 c 

ｾ］ｾ＠
ac(lk dkac 
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fk ft1 + f 

{ ft1 + f c 

+ f f 
CC 

ft1k ft1k 
100 (di - c) (XXVII) 

( 1+[kdi - kc I 2 ) 

fkc 

-100 k (XXVIII) ft1c ft1c = 
( 1+[kdi - kc) 2

) 

(XXIX) 

(XXX) 

200 k (di-c)'(t2-t1) 

(1+[kdi - kc) 2
)

2 
(XXXI) 

100(t1-t2) 

1+[kdi-kc) 2 

+ 200(t1-t2)k 2 (di-c) 2 

(1+[kXi- kc) 2
)

2 

(XXXIII) 

(XXXIV) 

200 (t2-t1 )k 2 (di-c) 

(1+[kdi- kc] 2
)

2 
(XXXV) 

(XXXVI) 

(XXXII) 

Como se sabe, o método de Newton dificilmente converge com est! 

mativas ruins. Neste caso usou-se um programa de plotagem de gráficos 

para microcomputador Apple II, onde fez-se as estimativas iniciais ｰｾ＠

ra t2, t1, K e C. 

O cálculo iterativo dadas as estimativas foi feito em um micro

computador CP 300. Assim sendo, uma curva de partição com os seguin

ｴｾｾ＠ dados, gerou os seguintes parâmetros: 



596 

di Cpi 

1. 27 98.75 

1. 35 96.89 

1. 45 93.00 

1. 55 82. 11 

1. 65 71.83 

1. 75 33. 19 t2 = 1. 5746 

1. 85 18.88 

1. 95 11.72 t1 = 1.9057 

2. 1 o 8.03 

2.30 3.35 k = 11.2971 

2.50 4.39 

3.00 2.32 c = 1. 6998 

Desvio padrão: 

N 

ｓ］｛ＨｾＭＱＩ＠ ｾ＠
1=1 

1 

(Cpi - cPi) 2 p: = 1. 8469 

Dados os parâmetros, a coluna D da planilha 1 é calculada atra

vés da seguinte planilha: 

TAN[t2 -
d50 = 

50 I 
100(t1-t2) 

K 

Se desejamos de = 1.6055 

+ c 1. 7055 (XXXVII) 

Planilha 4 - Cálculo da Coluna D por Erasmus 

d di = d - de + d50 D = 100(t2-t1ARCTAN[k(di-c))(t1-t2) c v c v 

1. 27 1. 37 95.48 

1. 35 1. 45 92.87 

1. 40 1. 50 90.34 

1. 45 1. 55 86.47 

1. 55 1.65 69.10 

1. 60 1. 70 52.06 

1. 70 1. 80 35.05 

2.20 2.30 4.97 
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Confrontamento dos Métodos Apresentados 

Com o objetivo de comparar os resultados de simulação para cada 

um dos métodos descritos anteriormente e confrontá-los com resulta

dos reais de benef iciamento de carvão, preparou-se duas tabelas. 

Uma se refere a um Jig tipo Batac e outra a um ciclone de meio 

denso. Nelas são colocados os valores de recuperação dos diversos 

produtos e respectivos teores de cinza. Conhecendo-se a curva de ｰ｡ｾ＠

tição dos aparelhos, foi feita a simulação em de =d50, em face de 

não haver dados reais para de I d50. 

TABELA 1 - Jig Tipo BATAC. 

Resultados Previsão Prev isão Previsão 

do Balans:o Lasranse Erasmus Inv.TrOmJ2 

RR1 % 23.66 23.61 24.26 58.90 

RR2 % 21.05 21.01 21. 36 5.48 

RR3 % 17.47 17.49 16.60 8. 16 

RCL % 37.82 37.89 37.78 27.45 

% CzR1 80.20 .ao. 90 80.95 78.63 

% CzR2 81.80 79.97 79.84 57.59 

% CzR3 72.78 72.84 71.29 43.86 

% CzCL 3 1. 1 o 30. 60' 31. o 1 26. 19 

D50C1=2.813 D50C1=3.066 

D50C2=2.409 D50C2=2.292 

D50C3=1.885 D50C3=1.892 

Irr'çC1=0.307 Irrp::1=0.404 

Irr{:C2=0.400 Irrp::2=0.218 

Irrt;C3=0.336 ｾＳ］ＰＮＲＶＲ＠

D50Tot=1.835 D50Tot=1.836 

IlTpl'ot=O. 162 IJrpl'ot=O. 156 
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TABELA 2 - Ciclone de Meio Denso 

Resultados Previsão Previsão Previsão 

do Balan'io Lac;Iranc;Ie Erasmus Inv.Trom12 

RR % 75.53 75.34 74.98 74.72 

RCL % 24.47 24.66 25.02 25.28 

% CzR 38.52 38.53 38.62 38.92 

% CzCL 16.46 16.59 16.65 15.96 

D50 = 1.442 D50 = 1.445 

Irrp = 0.0157 Irrp = 0.0123 

Nas tabelas anteriores usou-se a mesma curva de lavabilidade do 

carvão da alimentação quando do levantamento da curva de partição. A 

simulação foi feita de forma sequencial, utilizando-se os ､ｾ､ｯｳ＠ de 
I 

cada corte dos aparelhos. Isto permite determinar a recuperação e o 

teor de cinza d e cada produto individualmente. Os métodos Lagrange 

e Erasmus pe rmite m determinar-se os d50 e as imperfeiç ões de cada 

corte . No método Inversa de Tromp, usa-se este s como dados de entra

da. De vido a ausência de dados nas densidades mais altas, no caso do 

Jigue, decidiu-se utilizar os valore s de d50 e imperfe ição dados por 

Erasmus para simulação com Inversa de Tromp. Por uma questão de coe

rência, foi adotada a mesma rotina para o ciclone de meio de nso. 

Os cálculos foram feitos pelos microcomputadores do Laboratório 

de Tecnologia Mineral da UFRGS. 

CONCLUSÕES 

Os diversos resultados obtidos neste trabalho permitem estabe

lecer as seguintes conclusões: 

1. Os resultados de simulação de beneficiamento de carvão brasi 

leiro utilizando um modelo de funções que passa pelos pontos da cur

va de partição (método de Lagrange), para valores de de= d50, foram 

mais próximos do balanço de massas de jigues e ciclones à meio denso 

que os calculados pelo ｭｯ､ｾｬｯ＠ de Erasmus. Isto permite concluir que 
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os desvios apresentados pela curva de partição são devidos a ｰｲｯ｢ｬｾ＠

mas operacionais e não a erros de amostragem ou erros de fechamento 

de balanços. 

2. O método de Inversa de Tromp, baseado somente no EPM dos a

parelhos, não se aplica quando estes valores são altos, como por e

xemplo, mesas, espirais, jigues e ciclones lavadores a água Ｈ｣ｩ｣ｬｾ＠

nes autôgenos). 

3. A utilização de simples microcomputadores é suficiente para 

a implantação de rotinas de previsão e simulação dé resultados de be 

neficiamento de carvão brasileiro. 
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