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RESUMO 
Esta pesqui sa objct ivou plancjar. exec utar c analisa r os resultados de ensai os de concentração de uma amostra de mi
né ri o de ferro cm um jiguc de bancada lknvcr li -46 A. O trabalho consistiu na c exec ução dos ensaios de concentração no 

jiguc D~: n vcr. varia ndo Ires parümctros princ ipai s: granulomctria da alimcntaçüo, camadas do lei to c água de lavagem. O 

progra ma de ensa ios permitiu a anúlisc da influê ncia de variú vcis operac ionais do equipamento no desempenho meta lúrgi

cD do processo de concentraç~1o. A invcstigaç;1o visou estabelecer o desempenho mctl:llúrgico por faixa granulométrica dis

cn: ta cm termos de enriquccim.:ntos. Os resultados dos .:nsaios de recuperação c scletividadc fo ram analisados utili zan
do o algoritmo Yatcs. 

PALAVRAS-CHAVE: Minério de ferro. conce nt raç;lo. j iguc. 

ABSTRACT 
ln this work wc aim.:d to plan . c.xcc utc and ana lyze test results, the conccntration of a samplc of iron ore in a jiguc thc 

D.:n vcr bcnch 11-46-A. Thc work consistcd o f tcsting and implcmcntation of conccntrat ion in Dcnvcr jigue H-46-A, 

1 aryin g thrcc ma in paramctcrs: s izc o f [()()d. laycrs o f thc bcd and thc washin g watc r. Thc tcsting program a llowed for lhe 

analysis of thL' influcncc of op.:rati ng va ri ablcs of thc cquipmcnt in thc mcta llurgical performance of the mcrgcr. T he 

resea rch aimcd to cstablish thc mctallurgical pt: rformancc of discrt:tc sizc rangt: in tcrms of enrichmcnt. Thc rt: st!lt s of tcsts 

of rt:covcry and sc b :tivity wt:rt: ana lyzed usin g thc Yatcs algori thm. 

h: EY WORilS: lron ore, concentrat ion. _1igue . 
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!.INTRODUÇÃO 

O Quadrilátero Ferrífero, localizado na região central de Minas Gerais, é um dos distritos mais impor
tantes do Brasil, pois possui uma das principais concentrações de minérios do país como, por exemplo, 
ouro, ferro, manganês entre outros, sendo que o ferro ocupa uma posição de destaque. O minério de ferro pode 
ser submetido ao beneficiamento nos diversos processos, desde a cominuição, classificação e a concentração. A 
concentração se divide cm fisica e 'química, sendo que o primeiro se destaca pela concentração gravítica. sen
do um dos processos mais antigos de concentração de minério utilizados pelo homem. 

Atualmente a possibilidade de obtenção de uma grande quantidade de dados numéricos tem cresci
do em todos os campos da ciência. incluindo a engenharia mineral, devido ao desenvolvimento de novas téc
nicas e instrumentação que permitem uma resposta de forma mais segura c mais rápida. A aplicação de ferramen
tas estatísticas é então de fundamental importância, principalmente para explorar c entender uma gama crescen
te de dados e informações originadas de um estudo. Neste contexto o grande desafio para o pesquisador é deter
minar a influência de uma ou de um conjunto de variáveis envolvidas num processo tecnológico sobre uma se
gunda variável dada. 

Dentro da perspectiva da utilização de métodos fisicos, este trabalho tem como objctivo planejar, executar e 
analisar os resultados de uma campanha de ensaios de concentração de minerais em um jigue de bancada Den
vcr H-46- A. A partir de uma amostra de minério de ferro, o método de trabalho consistiu na execução dos en
saios de concentração, variando três parâmetros principais: granulometria da alimentação, camadas do leito e 
água de lavagem. 

O programa de ensaios permitiu a anáüse da influência de variáveis operacionais do equipamento no 
desempenho metalúrgico do processo de concentração. A investigação tem por meta estabelecer o desempenho 
metalúrgico por faixa granulométrica discreta em termos de enriquecimentos. Os resultados dos ensaios foram 
analisados utilizando o algoritmo Yates. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

As amostras para a realização deste trabalho foram fornecidas pela UFOP. Os ensaios foram realizados cm
pregando-se o Jigue Denver - H - 46 - Simplex l/6 HP, instalado no Laboratório de Tratamento de Minérios e 
Resíduos industriais do Departamento de Engenharia de Minas. A seguir apresentamos fotos da montagem uti
lizada no experimento: 

Figura 1: Montagem esquemática do Jigue Denver - II 46 - Simplex 1/6 HP 

O intervalo de tamanho de partícula processado em jigues depende do material e do tipo de equipa
mento. Para a realização desse trabalho foi selecionada uma amostra composta, basicamente, de hematita e sí
lica. O material cm um primeiro momento foi separado em duas faixas granulomélricas distintas. A primeira 
ficou compreendida entre 0,600 mm e 0,300 mm, sendo especificada como faixa grossa. A segunda ficou com
preendia entre 0,300 mm c O, 150 mm que ficou definida com faixa fina. Diante disso obtivemos duas faixas gra
nulométricas a serem estudadas, e a faixa granulométrica ficou definida como a variável "A". 
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Outra variável em estudo foi o leito ou camada de fundo, composta de esferas de raio 5 mm em média, di

mensão igual ao dobro da tela. Foram utilizadas duas bateladas de testes sendo uma com 140 gramas e a outra 
21 O gramas. A camada de esferas é a segunda variável "B". De acordo com Sampaio (2005), a camada de fun
do controla a taxa com que as partículas finas densas penetram e pcrcolam através do leito c do crivo em di
reção ao fundo da arca. Em geral quanto mais densa e mais espessa for a camada de fundo, menos será a re
cuperação do produto denso e maior será a perda de partículas densas grossas no produto leve. Por outro lado, 
quanto mais grossas forem as partículas de camada de fundo, maior será a recuperação do produto denso. 

Quanto à água de lavagem, foram adotados dois níveis, 1300mVmin. e 1900m1/min respectivamente. Ado
tamos o nlvel de água de lavagem como variável "C". Segundo Burt (1984), a água de Lavagem é uma impor
tante variável, pois se a vazão de água de arca é excessiva, a recuperação do produto denso diminui, mas, se por 

outro lado, ela é insuficiente, a dilatação do leito será insuficiente, fazendo com que as partículas densas grossas 
sejam incapazes de penetrar através do leito, reportando ao produto leve. 

Logo, a concentração de hematita está em função das três variáveis definidas como variáveis- resposta: 

A - Granulometria da alimentação; 
B - Camada de leito e 

C - água de lavagem. 

Após a etapa de definição das variáveis a serem estudadas, foi realizado o beneficiamento do minério 
utilizando o método de concentração por jigagem, que se baseia na diferença de densidade entre as partí
culas que compõem o minério. Foram realizados oito testes e oito réplicas, totalizando 16 testes. De posse dos 

resultados dos testes, utilizamos o algoritmo Yates na análise quantitativa. 

3. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO: 

3.1 Análise De Experimento Tecnológico Pelo Algoritmo Yates: 

Para efetuar os testes foram utilizados o algoritmo Yates (COLOCAR REFERÊNCIA). O parâmetro R I %MM 

designa a porcentagem de bematita no concentrado. Os resultados das medidas são apresentados nas tabelas 1: 

Tabela I - Algoritmo Yatcs: 

-~ Respostas r••-
Fxpeti Alimen. Leito (g) Água(mllmin) Rl %MM ~cri. Notação . ....,, 

1 Fina 140 1300 60,58 1 -1 - - -
2 Grossa 140 1300 50,9 2 a .. - -
3 Fina 210 1300 60,6 3 b - . -
4 Grossa 210 1300 51,2 4 ab . . -
5 Fina 140 1900 69,3 5 c - - . 
6 Grossa 140 1900 50,8 6 ac . - . 
7 Fina 210 1900 74,9 7 bc - . . 
8 Grossa 210 1900 58,4 8 abc . . . 
9 Fina 140 1300 57,2 1 d - - -
10 Grossa 140 1300 49,9 2 ad . - -
11 Fina 210 1300 61,6 3 bd - .. -
12 Grossa 210 1300 52,5 4 abd . . -
13 Fina 140 1900 65,4 s cd - - . 
14 Grossa 140 1900 54,1 6 acd . - . 
15 Fina 210 1900 73,8 7 "' bcd - . . 
16 Grossa 210 1900 54,6 8 abcd . . . 

A partir dos resultados dos ensaios, apresentados na tabela 1, e do algoritmo que define a sequência dos expe
rimentos, foi feita uma análise estatística dos resultados: 
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Tabela 11 - ResuiLados 

I Respoatu I 
~cri. Rl R2 Rl+R2 Y-1 Y-2 Y-3 DM iEFEJTC RJ-R2 (R1-R2)2 Tcal Signif: 

I 60,58 S7,2 117,8 218,6 444,5 945,7 118,21 T 3,4 11,49 X X 

2 S0,9 49,9 100,8 225,9 S01,2 -101,0 -12,62 A 1,0 1,09 13,34 s 
3 60,6 61,6 122,2 239,5 -35,5 29,6 3,69 8 -1,0 0,91 3,91 s 
4 51,2 52,5 103,7 261,7 -65,5 -7,6 .0,94 AB -1,2 1,52 1,00 N 

5 69,3 6S,4 134,6 -17,0 7,4 56,7 7,09 c 3,9 15 26 7,SO s 
6 50,8 54,1 104,9 -1S,S 22,2 -30,0 -3,75 AC -3,4 11,36 3.96 s 
7 74,9 73,8 148,7 -29,7 -I,S 14,8 1,86 BC 1,0 1,06 1.96 N 

8 58,4 54,6 113,0 -35.7 -6,0 -4,5 .(),56 ABC 3,8 14,55 0,59 N 

... 57,24 

- .,.. ......... c..,. •• ~ ............... ·a -
Desvio. 1,89 I IE:I'MF o,67 I Desvio 2adtio tabclldo 

&ro padtto das difcrcuças média IDes Tab • 2,31 I 
.,_...._. IFPD~- 0,95 ~ I I l 
-- I 

1--
DM o aiDal _positivo e ncetivo à dica..! variavcl respota 

auiDCDta ou dminui, com o valor da variável 
-

J considerada de •cu orvcl iferiorpara o n IVcl supenor 

Utilizando a tabela de distribuição t de Student com q> =8 graus de liberdade, e com nível de significân
cia o. = 2,5% , podemos obter o desvio-padrão tabelado Ttab = 2,31. 

Comparando o valor de Ttab com os valores do desvio-padrão calculado, T cal. se T cal é maior que Ttab a 
influência da variável, ou da interação das variáveis correspondentes é significativa, ao nível de 2,5%. Logo 
na coluna EFEITO, é aprescnda a influência devida às variáveis A, B c C bem como às intcrações entre elas. 

Na coluna DM, que designa a diferença média, podemos notar que a variável A (granulomctria da ali
mentação) tem influência negativa na concentração da hematita, por oulro lado observamos que a variável 8 
(Camada de fundo) e a variável C (água de lavagem) tem influência positiva na concentração da hematita. 

3.2 Análise das interações entre os Fatores e seu Significado Tecnológico. 

Na análise de experimentos pelo método fatorial, quando se verifica que a influência devida à interação de 
duas variáveis é significativa c se deseja explicitar tal interação, utilizamos o procedimento conhecido como Ya
tcs Inverso. 

Seguem as tabelas em que ocorrem as interações entre todas as variáveis estudadas bem como a apresenta
ção da melhor opção de combinações entre elas. 

Tabela 111 - lntcração das variáveis A B: 

Vari... V ar. B (Cam~ de fundo) 
,.... Ntveis 140 & 2 10 & 

I ~ 51 54 

l 
~ < 

j 

lnteração AB 

Ffe1to I DM Y - 1 I Y - 2 (Y - 2Y2 

AB 1 -0,94 2,75 I 108,34 54 

B I _3,69 105,59 135,46 68 

I 
- -

A J -12,62 - '\63 _102,84 51 

T 118,21 130,83 126,2 63 

Notamos que para se ter um maior valor da variável resposta, deve-se conservar a variável 1\ cm seu nível 
inferior c Bem seu nível superior. Logo ao analisarmos as camada de fundo e a granulometria da alimentação 
teremos uma melhor resposta se utilizarmos uma granulomctria fina c uma carga de fundo com 210 gramas. 
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Efeito DM 

BC I_ 1,86 

c 1,(1} 

h- 3,69 
118,21 

Tabela IV - lnteração das variáveis BC: 

ln teração BC 

y - 1 Y - 2 (Y- 2Y2 

8,95 no,85 1 65 

121,9 119,75 60 -
I 5,23 112,95 56 

I -
114,52 1(1},29 55 

. 

Vari. ar. B (Camada de fu 

L 1 Níveis 

j ~-~ 

.e 
o 
~ 
(.) 

55 56 

Ao analisarmos a intcração das variáveis B c C, os resultados da rabeia mostram que devemos manter a 
variável B e C no nível superior, ou seja, devemos trabalhar com a camada de fundo com 21 O gramas c com a 
água de lavagem de I ,9 ütros por minutos. 

Tabela V - lnteração das variáveis AC: 

ln teração AC Vari 

Efeito DM I Y- 1 Y-2 (:{ - 2y2 

AC I -375 I 3,34 108,93 54 
' -

c 7,00 105,59 141,67 71 

A -12,62~~ 102,25 51 

T Ttt8,21 130,83 119,99 60 

i 
~ 
o@ 
o 
~ 
u 60 Sl 

Podemos notar que devido à interação entre as variáveis A e C o melhor resultado só e possível se operamos 
com a água de lavagem com a vazão de 1,9 litros por minutos e utilizando também a granulometria fina para a 
alimentação. 

4. CONCLUSÕES 

Ficou comprovado que as três variáveis estudadas, a granulometria da alimentação, a camada de fundo e a 
água de lavagem, interagem entre si interferindo de forma significativa na concentração da hematita. Analisan
do o algoritmo Yates inverso através das interaçõcs entre as variáveis A e B podemos obter melhor resultado se for 
mantida a granulometria da alimentação compreendida entre 0.300mm c O, 150mm e a camada de fundo compos
ta por 21 O gramas. Já na interação entre as variáveis B c C para se a lcançar resultados mais satisfatórios de
vemos manter a camada de fundo com 210 gramas e água de lavagem operando com uma vazão de 1,9 litros 
por mmuto. Concluímos que para se obter-se um melhor resultado utilizando as variáveis estudadas devemos 
trabalhar com a granulometria fina, ou seja, compreendida entre 0,300mm e 0,150mm e com camada de fundo 
composta de 210 gramas já a água de lavagem deve ser operada com uma vazão de I ,9 litros por minuto. 
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