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SUMÁRIO 

• Nos Últ:imOs quinze anos, as técnicas de construção empregadas na p~ficação 
• de inst~ões de tratamento de minérios têm sido objeto das. mais profundas e mxlificações. Enquanto que as dinensões fÍsicas dos equipamentos correlatas e aunentaram vertiginosamente dln"aalte o mencionado perÍodo, o delineanento das 

instalações, propriamente di tas, tornou-se mais sinples em vez de mais cem-
• plexo. O trabalho em pauta acanpanha o pro~sso verificado no setor em e aprêço, ccmeçando com os primeiros anos da década de 1960-1970, através da 

• 
apresentação de cronogramas pertinentes ao assunto e de dados comparativos 
referentes ao tamanho dos ~uipamentos utilizados, conforme ilustrados pelas e instalações de cobre e minério de ferro construídas durante o referido perÍodo 
em várias partes do globo. Nêle, uma atenção tÔda especial é dedicada aos 

• circuitos de moagem autógena, aos circuitos de troinhos de bolas de estágio e singelo, e às disposições gerais de instalações típicas, visando o mâxim:>, 
• em econanias de ordem construtiva, e o IIIÍnim:>, quanto a custos operacionais 

posteriores. · • • 
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•o progresso verificado durante os Últimos quinze anos no setor da planificação e de concentradores de cobre e de minério de ferro, e relativamente aos métodos 
.empregados na operação posterior dos mesmos, tem sido extraordinário. No de-

•

curso das décadas de 1930-1940 e 1940-1950, as minas de cobre e concentradores 
situados na região sudoeste dos Estados Unidos tornar~se n'algumas das maio

eres operações de excavação e remoção de terra' manuseio de materiais' e trata-
mento de minérios conhecidas no mundo. As instalações da Phelps-Dodge, em Mo
~ci e Ajo, e as instalações da Kennecott, em Ray, no Estado de Arizona, exem
.plific~ de modo bastante expressivo o progresso verificado durante o· perÍodo 
.em apreço. 

4tEm fins da década de 1950-1960 e durante a década de 1960-1970, quando as cam
~as de mineração de ferro nos Estados de Minnesota e Michigan se viram con-

frontadas com o problena da conversão de suas operações, passando do tratamento 
~e minérios de alto teor e de fundição direta para o beneficiamento de grandes 
.uantidades de taconi tas de baixa qualidade, foi visto que, forçosamente, te
Jiam que adotar os mesnos critérios que até então vlnham sendo adotados pelas 
~ompanhias de cobre da região sudoeste dos Estados Unidos, para o nenuseio de 
ena,teriais e tratamento de minerais. A pd.m.eira instàlação de taconi tas, ope
e;;ada pela Erie Mining Company, foi, na realidade, projetada pelo Departamento 

tle Engenharia da Anaconda, chefiado por Wilbur Jurden, um dos mais conceituados 
.rojetistas de instalações de tratamento de minérios . no rmmdo. Esta instalação, 
~ como as demais operações prim::mliais de taconi tas, adotaram critérios bas
at::mte convencionais, pois optaram pelo tradicional sistema de bri tagem, seguido 
.oe unidades de rroagem de barras e de bolas. Entretanto, os equipamentos nece
.sários para o tratamento do minério ·em questão resultaram mui to maiores que 
~u~isquer <;>utros utili~os, até a época, para o mesno fim. As ~conitas de 
WDaJ.Xa. qual~dade em questao eram extremamente duras e, por consegw.nte, foram 
.dotadas, para as instalações de "segunda geração," unidades de auto-noagem. 
~, para tma instalação de auto-:rroagem resultar "econômica," é indispensável 
~ue tenha tma grande capacidade, e, por esta razão, a planificação de instala
eões de noagem cada vez mais amplas deu ~em à construção de concentradores 
a:ada vez maiores. Mais tarde, durante a década de 1960-1970, o fator econô-, 
-,u.co -- semelhantemente à situação criada para os pi'OOutores de minério de eerTO, como resultado da qual êstes se viram obrigados a utilizar equipamentos 
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• de dimensões cada vez múores, para o tratamento de mi.nérios de baixa qualie dade -- canpeliu as companhias de cobre a enfrentar e resolver o mesno proe blena. Atualmente, as companhias de cobre mais una vez disP9em das maiores 
• :instalações de mineração e de concentração no mundo, graças à planificação 

e adoção de equipamentos de grande capacidade . • e Ntma tentativa de avaliar as profundas JOOdificações ocorridas durante os Úl-

• 
tim:::>s quinze anos nas técnicas de construção de instalações de tratamento de 
minérios, lançerros primeiramente tm1 olhar sôbre Palabora, uma das instalações e de cobre mais conhec~das no ~do. A con~trução de Pa.l.a.bora tev~ ~c;i~ no 

•
ano de 1964, e suas mstalaçoes foram proJetadas para una produçao d~ar~a de 
33.000 toneladas. Com cinco linhas de moagem, foi una das derradeiras insta

.lações de cobre de wl to a armazenar a alimentação de noagem em silos. Quaf?e 

•
todos os concentradores de cobre ~jetados após a construção de Palabora têm 
optado pelo armazenamento de minerios finos em locais cobertos, porém sÔbre o 

eprÓprio solo. Palabora foi projetada com cinco linhas de noagem (atualmente e tem seis) , cada uma formada pela clássica configuração de tm1 :rroinho de barras 
e dois :rroinhos de bolas. Os :rroinhos eram de 900 kw e as células de flotação 

ede 1,1 m cÚbicos. Com o acréscim:::> de tm1 quinto britador "shorthead" (cabeço
ete curto)' completando una instalação de moagem fina formada por dois brita-

•

dores "standa:r:U" e cinco britadores "shorthead," tuna sexta linha de moagem e 
algurras células de flotação de 5, 7 m cÚbicos, Palabora no m:::mento atual tem euma capacidade diária de 56. 000 toneladas. Convém mencionar, de passagem, 

•
que a instal~ão de bri tagem de finos de Palabora tem uma capacidade de bri
t~em de minérios provavelmente superior a qualquer outr:a, contendo o mes:rro 

.iünero de britadores, no numdo. · 

epaçan:os agora uma comparação entre o concentrador de Palabora e a Instalação 
~e Cobre de Bougainville, a qual iniciou as suas atividades em 1972, somente 
F.i to anos após a construção de Palabora, porém com uma capacidade de produção 
.. ~iária de 90.000 toneladas. A britagem pr.im:iria em Bougainville é feita po~ 
woois giratórios de 1. 400 mn por 1. 900 mn, cada. tm1 munido de dois "grizzlies" e< peneiras grossas de barras paralelas inclinadas) • Os britadores primários 
6 de Palabora não dispunham de "grizzlies," e, com a exceção de Bougainville, 
wa maioria dos britadores pr:Unârios dos principais concentradores de cobre 
e>rojetados posteriormente à construção de Palabora tem seguido a prática em
tfregada pela indústria de minério de ferJ:U, de não fazer uso de "grizzlies" 

a frente dos britadores primários. ~ainville constituiu uma exceção à 
.sta prática, devido ã grande quan=hdade de finos no minério, quando minado. 
fl~-se evident~, porta:r;t<?.! que Irnli tos operadores e ~jetistas de instala
~s de moagem sao da opJJUao, atua.J.mente, que -- a nao ser que as caracte
•isticas do minério em questão sejam extraordinárias -- a utilização de 
••grizzlies" ã frente dos britadores primários já não é mais necessária, e 
.Que as possíveis vantagens oriundas da aplicaçao de "grizzlies" não justi
Wficam, regra geral, os gastos correspondentes. _Afinal de contas, a função 
.o britador pr:i.mârio é a de britar e não a de pe11eirar o minério. · Fazendo 
~ minério passar por tm1 britador pcimãrio é possível obter-se uma substancial 
~itagem de "pedra sôbre pedra" durante a ~ção. Com a utilização de um 
•srizzly, •: o~ br! tadores secundári~ e terciario estariam efetuando uma opera
f!iaD de br~ tagem a base de "pedra sobre aço." 

• • • • 
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e A britagem fina em Bougainville é· feita por seis britadores "standanl" de e 2.100 nm e doze britadores "shorthead" de 2.100 mn, posicionados singulare mente, de nxxio a fornar uma instalação de fileira dupla. lhn aspecto sig-

• 
nificativo da instalação de britagem de Bougainville 1.me-se ao fato de não 
haver pe!!eiras nas imediações dos britadores "shorthead." O minério em e questão é incanum, pela ·inexistência de finos ou partÍculas de tamanho re-

• 
duzido, provenientes da O:Qeração de bri tagem. Consequentemente, as penei

. ras estão situadas num predio à parte, a fim de permitir a utilização de e um maior número de peneiras que de britadores. Os projetistas de instalae ções de tratamento de minérios são alvos de fttequentes solici t~ões' por 
parte de operadores em perspectiva, no sentido de planificar predios indie viduais para o alojarrento das operações de peneiramento e britagem. São e êstes partidários de uma sepa;reção completa das duas ftmções por roti vos 
de conveniência, mas o fato é que nenhuma companhia de mineração (de cobre· e ou de outro minério gualquer) disporia de recursos suficientes para ~

• der uma construção desse tipo, a não ser que houvesse roti vos de sobra para e assim proceder, conforme aconteceu no caso de Bougainville. 

e Ccmo ti vemos ocasião de mencionar anteriormente, o minério fino à frente do e ciroui to de magem em Bougainville não é armazenado em silos, e sim em pilhas 
de estocagem, cobertas. No caso específico, foram utilizados sob as pilhas e alimentadores Mexicanos. Fôsse o minério pegajoso, ou tivesse o mesm::> um 

econteúdo maior de finos, dificultando assim a sua passagem, t~iam sido uti-

• 
lizados, no lugar daqueles, alimentadores de correia. Existem ainda outras 
vantagens resultantes da utilização de ali.nentadores Mexicanos, cono por e exemplo a vantagem econân:ica -- e é mais que sabido que na época atual o 

• 
fator "econômico" vem a ser o mais importante de qualquer operação de trata
mento de minérios • • e O proj etista de instalações de beneficiamento de minérios da época atual não 
é o meSJID de outrora, o qual, a maioria das vêzes, planificava de acôrdo com e suas yreferências pessoais. O profissional que se dedica a êste setor hoje em e dia e, antes que mais nada, uma mescla de engenheiro metalúrgico, mecânico, 

• 
civil, eletricista, de instrumentação, e arqui teto, que se preocupa tanto can 
o problema de "custos" quanto o mais escrupuloso perito-contador. 

• A m:>agem em Bougainville é feita por oito noinhos de bolas de estágio sil}gelo, e de 5, 5 m por 6 ,4 m, e 3 .17 5 kw. Nota-se que nos oito anos decorridos após a e construção das instalações de Palabora, os projetistas abandonaram por completo 
eo conceito de circuitos de noagem constituídos por um noinho de barras e dois 
· noinhos de bolas, can uma :eroporção de fôrça de 1/3 para 2/3 e 900 kw, em favor 
ede m::>inhos de bolas de estagio s:!ngelo, de 3 .17 5 · kw. Moinhos cada vez maiores 
et~se práticos dia a dia, e êstes estão destinados a fazer parte das insta.lações futuras. 

eNesta altura, talvez seja conveniente introduzir na presente dissertação um 
.-POUCO da filosofia básica pertinente à construção de instalações de tratamento 
Wde minérios. O autor dêste trabalho sustenta a finne opinião que, futuramente, ea .maioria dOS minérios CCX~JPaCtOS (isto é, aquêles CUja dureza requer, para a 

• • • • • 
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• • • operação de rroagem, nais de 10 kwh) será noida por processos autôgenos ou 

•
semi-autôgenos, ao E'3-SSO que os minérios brandos (aquêles cuja dureza re
quer, para a ~ao de moagem, menos de 10 kwh) serão noidos por noinhos 

ede bolas, de estágio s:ingelo. Claro, que para tÔdas as regras existem exe ceções' mas' ao q~e parece' a velha nonna prática que afi.ma que o bom ope-
rador de instalaçoes de tratamento sempre deve dividir o produto de seus 

~inhos de barras, encaminhando-o para dóis noinhos de bolas, com todos 
.dispondo de aproximadanente a mesma potência, já não vigora. Torna-se 
.._in_:xoravelmente obsoleto, também, o conceito de uma configuração formada 
~·um noinho de barras funcionando conjuntamente ·com um moinho de bolas. 
_.serão bem poucos, no futuro, os m::>inhos de ba.rras, e êstes serão utilizadOs 

apenas para certos fins específicos. O emprêgo de moinhos de barras torna
.se apt'Opl'iado, por exemplo, quando se tratando de minérios excessivamente 
tt,pegajosos, quando se necessita de uma proteção contra os tamanhos maiores 
~o "~" (minério que se extravia), ou na noagem de carvão. Futuramente 

os núnérios pegajosos serão primeiramente lavados, e as frações grossas ar
ezazenadas em pilhas de estocagem a céu aberto. Acirra de tudo, o projetista 
~e instalações de tratamento de minérios deverá sempre permitir que o p:OOprio 
•minério, nodo de falar, lhe diga o que "deseja fazer." Se assim não fizer, 
~centrará pela sua frente sérios problemas, mesno antes de iniciar o traba-
4t'lho de planificação. 

eriverros ocasião de trazer à baila, anteriormente' as células de flotação de 
• ,1 m cÚbicos utilizadas nas instalações de Palabora. Bougainville, por sua 
avez, dispÕe de unidades de 17 m cÚbicos. Urna inconfundÍvel economia resul
-tou da instalação de passadiços para os o~dores por sôbre as células de 
tt"lotação propriamente di tas, e da colocaçao de regueiras comuns para a es
~' entre as fileiras de células. As unidades de flotação atuais, ccmpa
.J"S.das com as de há dez anos, acusam aperfeiçoamentos de vulto. A maior ~ 
•e dos aperfeiçoamentos notados refere-se ao tamanho das unidades, e o acrês.imo verificado re1ativamente às dimensões das mesmas serviu para reunir as 
.paracterísticas metalúrgicas de vários tipos de células de flotação numa apro
~ção mais estreita. Como resultado dos referidos ~feiçoamentos, e por 
.e tratar de células de flotação superiores a 8, 5 m cUbicos, é bem possível 
..w,ue o desempenho das mesmas seja de uma uniformidade tal que pogeriam ser 
~dquiridas vantajosamente à base de um valor mín.i.nn por metro cÚbico de ca- · 
tt>aêidade. Dentro de mais alguns anos, células de flotação com ~cidades 
.• ~iores a cem metros cÚbicos serão de uso com.un. Quanto ao numero ideal 
~e células de flotação em cada "linha" ou "fileira," já tivemos ocasião de 
~tatar que aquelas célebres cifras mágicas de 14 ou 16 vêm diminuindo 
.rogressi vamente com cada instalação de· tratamento construida. O nÚJilen> 
~de células fo:rnando uma "linha" ou "fileira" deverá ser, antes que 
~s nada, flexível, considerando-se perfeitamente apropriado qualquer núeero entre 6 e 16. o número preciso' naturalmente' dependerá dos fatôres 
.':le venham ~ionar às projetadas instalações a planificação nais fun
IJIJ.onal. e econan:J.ca. 

~~ainville é um excelente exemplo de uma das mais difíceis obras de cons
erução de instalações de tratamento de minérios jamais empreendidas. A 

• • • • • 
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e ~gião geográfica em aprêço encontrava-se virtualmente despovoada, com a ex-
• ceção de uns quantos nativos nelanésios de cultura muito primitiva: Além do 

canplexo de instalações de tratamento propriamente di to ..t tiveram que ser cons
•. tr\lidas instalações portuárias de w1 to, una usina de força, noradias para 
emais de 4.000 ~soas, tma estrada de 28 kms desnatando una das regiões geo-

gráficas mais inós~itas imagináveis, e uma vasta canalização para ~ 
eos concentrados ate o pÔrto de mar •. Entretanto, a construção das instalações e de Bougainville nem tinha ccmeçado quando surge uma obra apresentando maiores e dificuldades ainda. 

eA West Irian Cop~ é propriedade da Freeport Minerals. Fica na região noro
eeste da Nova Guiné, num território conhecido atualmente pelo nane de West Irian. 
O~ de minério encontra-se a tma elevação de mais de 3.600 metros de altura, 

e e contém 2 '7 por cento de cobre' com una ganga encerrando quantidades substan
.ciais de magnetita. Não existe estéril de espécie alguma cobrindo o minério • 

• 
Antes de dar início à gigantesca obra que se apresentava, seria necessário 
construir instalações portuárias próprias. Inicialmente, vários acampamentos 

eforam estabelecidos ao longo de tma estrada de 100 kms fazendo ligação can o 
cante~ da obra. Todos os suprimentos de construção foram transportados para 

•os referidos acampanentos por meio de helicÓpteros. As instalações de trata- · 
emento e o aparelhamento auxilia:r foram construidos à elevação de 2. 900 netros, 
ee a ligação entre êstes e o corpo de minério foi feita ~ um sistema. telefé-

rico. ApÓs a ope;ação de bri tagem pr:imária, o minério e baixado da mina, perecorrendo una distância de 600 metros em carros con~ados de trânuei 
~, de 10-1/2 toneladas. Possivelmente o teleférico em questão seja o de 
.maiar percurso e o nais pesado ja.m:rls construido. 

~ Wlidades de auto-noagem ~rimárias, aplicadas com tanto êxito nas operações 
-~e bri tagem e noagem de minerio de ferro, estão sendo ~gadas atualmente can 
'W"J..dêntico sucesso no tratamento de minério de cobre em varias localidades. Exis
.em duas instalações autÕgenas no Estado de Arizona, duas no Estado de NÔvo Mé
~co, nos Estados Unidos, onze em Br-itish Columbia, no Canadá, e mais duas na 
'W'J\trica. Previa-se que o minério da West Irian seria ideal para a operação de · 
.to-noagem pri.rnãria, e.! justamente por esta razão, a maior parte do traba.l.hO recutado pela instalaçao-pilôto foi realizada por um circuito de ~ autó
;.sena. O minério em questão é bastante duro, e seu pêso especÍfico é elevado. 
WEstas são duas condições que muito favorecem a operação de auto-rooagem. I.ogica
~te, também, tinham:>s ang;>las justificativas para pensar que uma região tão 
..;.ao~ caoo a West Irian seria um local· ideal para a instalação de unidades 
~utÓgenas, una vez que. o trabalho de noagem seria feito pelo proprio minério, 
~ havendo, .,.POis' a necessidade de transportar os neios' para a realização da 

E
- autogena até êsse rem::>to canto do globo te:rrestre, levando-os em se

é o local das instalações de tratamento, através de una dif!cil estra
tanhosa de 100 l<ms. 

~ est\.Ó:> econânico e de engenharia, porém, provou justamente o contrário • 
.cm; resultado, optou-se pela instalação de nninhos de bolas de estágio singelo • 
• s custos iniciais para instala~ões ·de nninhos autógenos são elevados. Os 
~ciais ~ a ~o de projetos de construção de instalaçÕes de 

em tambem são dispendiosos, embora os custos operacionais de instala
eões autogenas Dili tas vêzes resultam bem menores que os de instalações de 

• • , . 
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• • e rooa.gem tradicional. No caso espeCÍfico, porem, o noto~ do roinho autôgeno 
singelo, indispensável ao atingimento de uma produção de 7.500 toneladas por 

• dia, teria necessitado de uma unidade geradora elétrica adicional, para dar e início às operações em pauta. Portanto, depois de se levar em conta o ta-

•
manho das instalações em perspectiva, chegou-se à conclusão de que tun sis
tema de auto-npagem não resultaria "econômico." Na realidade, uma operação e de ~em autÕgena, regra gerel, somente se torna "econômica" quando a sua e produçao atinge a gama de 20. 000 toneladas por dia e quando a energia ne-

• cessâria para a m::>agem do minério alcança tun nível relativamente alto. 

eeutro projeto oferecendo as maiores dificuldades de construção, porém moderno 
em todos os seus detalhes, foi o da Similka.meen Min:i.ng Company, situada em e British Columbia, no Canadá. O minério em questão é extrenamente duro, ne

.cessitando 20 kwh para a operação de rooa.gem, sendo esta, portanto, canparável eà energia necessária para a rooa.gem das taconitas pertencentes às jazidas de 
ferro dos Estados de Minnesota e Michigan, nos Estados Unidos, e de duas a e tres vêzes superior àquela necessária para a noagem dos minérios de cobre do 

eEstado de Arizona. A capacidade do concentrador de cobre em questão é de 
15.000 toneladas por dia, e para a realização da operação de britagem primá

eria, cem um britador giratório de 1.400 mm por 190, mm, experimentou-se uma 
.nodalidade inteiramente inédita. O britador giratório em pauta não leva um 

"grizzly" à sua frente, nem dispõe de um guindaste fixo. Os serviços de e assistência ao britador são prestados por um guindaste móvel de 100 toneladas, 
eo qual também atende aos caminhões da mina. o britador não dispõe' outrossim, 
.ado tradicional alimentador de bandeja tão cdmUm na maioria dos britadores pri-

mários, nas sim de um alimentador de correia, de 2,4 metros de largura. Do 
4tseu tôpo à sua extremidade inferior, a instalação, na sua totalidade, mede 
~~s 19 metros, e seu custo total "erguido" foi pouco rnais de um mil.hão de 
adolares. ~ provável que seja o pro:j,eto mais econônú.co e funcional de todos 
~s projetos de britagem primária ate hoje elaborados • 

• Ou .;,.,,.,.,,,.:>VI da 0 
- s 0 0 0 

./: a:: tro a~ctq s .... 'õ............. s mstalaçoes de llill.lkameen relac~ona-se ao .~.ato de 
-que, apos a operação de bri tagem primária, o minério é armazenado ao ar livre, 
enesmo naquela região de clina tão frio. Contrariamente às op:iniões prevale
e;entes antigamente, verificou-se que o minério, depois de passar pela operação 

ae bri tagem primâria, podia ser armazenado satisfatoriamente em locais exteri
tl>res, mesmo em clinas de temperaturas baixissinas, com:> no Labrador e na Terra 
f11ova. Existe, atualmente na região central do Estado de Wisconsin, nos Esta
a dr;s Unidos, uma instalação de minério de ferro que nonnalmente armazena o seu 
~ério britado "fino" em locais exteriores sem o menor problema. 

~ operação de noagem em Similkameen é efetuada por três noinhos autôgenos, de 
~,7 m por 4,3 m, cada uma das quais utilizando 6.000 kw. Anteriormente, os 
eoinhos autógenos de britagem primária faziam parte de uma espécie de "cir
~ui to fechado," conjuntamente com as peneiras e bombas -- estas Úl tinas tra
~o can material de até 9 mm. Cono não podia deixar de acontecer, o 
.es~aste das bcmbas ere grande, constituindo tun gr>ave problema. Uma carac
.er~stica singular das instalações de Similkameen é a utilização de grandes 
6

'cirandas" (peneiras cilÍndricas) nas extremidades dos noinhos, as quais 
.separam o naterial de menos 7 5 mm mais 19 mm, para que possa o meSJJD ser 
trecirculado à extremidade de alimentação da unidade, através de sistema 

• • • 
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transportador. O material de menos 19 nm é conduzido ao classificador espi-
ral de 2,4 metros, o qual faz uma separação de partÍculas que atinge a gama e de O ,a nm, com a devolução das areias ao tr~ador de alimentação. O e "overflow" (vazão superior) do classificador é conduzido aos ciclones, por 
meio de banbeamento, para uma classificação final. As bombas em questão já e estão funcionando há um ano, sem qualquer necessidade de reposição. O des-

• gaste dos ciclones também tem sido IIlÍnirro • 

• A flotação se faz por meio de células de 8,5 m cÚbicos, cuja disposição é e semelbante à de Bo~ainville. O custo inicial das instalações em a~o foi e de 30 milhÕes de dÓlares, significando um gasto de $2,000 (dois mil dÓlares) 
por tonelada diária de capacidade. Estão incluídos nos 30 milhões de dÓla-

• res cêrca de 5 milhÕes de dÓlares referentes à construção de um vasto sise tema de eliminação de rejeites;. incluindo uma ponte pênsil sôbre um profundo 

• 
desfiladeiro, para a sustentaçao das linhas de rejeites, numa direção, e das 
linhas de abastecimento de água, na outra. A elevada potência de moagem tam-

• bém contribuiu substancialmente para o aumento do custo inicial das instala-

• 
ções. Um concentrador de cobre sem os mesmos problemas poderia ser constru
ido por mui to menos, contanto que uma atenção tÔda especial fÔsse dedicada à e planificação funcional da obra e ao aspecto econômico da mesma • 

• "Economia" e "funcional" são palavras que vêm aparecendo com certa insistência 
eno texto da presente dissertaç4o. Vejamos agora um exemplo gráfico de COJID os e conceitos representados pelas duas palavras devem ser incorporados, obrigato-

riamente, a todos os projetes de construção de instalações de tratamento de 
.minérios, a fim de que as operações em perspectiva possam devolver o mâx:im:> e aos seus proprietários em matéria de lucros financeiros • 

• A Instalação de Minério de Ferro do Rio Savage fica na Tasmânia. Foi proie
etada para produzir cêrca de 2. 000. 000 de toneladas de concentrados de minerio 

•
de ferro por ano, os quais seriam bombeados através de uma distância de 88 kms 
até as instalações portuárias, onde seriam "pelotizados" e embarcados para o 

eexterior. O conceito Wcial previa uma configuração de cinco rroinhos autó
egenos para a operação primária' seguidos de correspondentes ooinhos secundá-

rios, de bolas. Porém, um estudo de engenharia e de viabilidade provou ao 
ecliente que o conceito de cinco unidades de rroagem não seria "econômico." 
~ resultado, foi elaborado um segundo projeto, o qual previa duas tmidades 
_primárias de auto-rroagem, de 4. SOO kw, seguidas de unidades correspondentes, 
-c:Ie bolas, de 3.000 kw cada. Optou-se pelos rroinhos de bolas nêste caso de
evido ao custo inicial relativamente baixo dos mesmos' sabendo-se de antemão 

•~ue os custos operacionais posteriores seriam mais elevados que para moinhos 
Cl.e pedras. D~a-se de passagem que êstes teriam funcionado excepcionalmente 
~ com o minério de ferro em questão, por ser o mesmo extremamente duro e 
.::ompacto. O conceito de duas linhas de m:>agem, porém, resultou "econômico" 

sob todos os pontos de vista. As instalações foram construídas e estão em 
~leno funcionamento no m::>m:nto atual. 

• . . .. . d .d. . . t a..O!Jase que simultaneamente, a mesma ~pr~etar1.a ec~ ~u construir uma ms a-
~ção de semelhante tamanho no Canadá. O minério em questão também era de 
.eor parecido e de dureza aproximada, e, portanto, o idêntico conceito de 

• • • . / 
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e de "linha dupla" foi adotado para a instalação em aprêço. Entretanto, em e virtude de uma estruturação fiscal distinta vigente em Ont~io, no Canadá, 
• a proprietária optou por um custo operacional inferior, às expensas de um 
. custo inicial mais elevado. P~anto, as duas unidades de auto-noagem de e 4. SOO kw cada foram suplementadas por dois m::>inhos de pedras de l. SOO kw e cada. Conforme tivem::>s ocasião de afirmar há pouco, o projetista deve sem-

•
pre deixar que o pr'Õprio minério lhe indique o que "deseja fazer," mas ao 
meSJID tempo deve t~ ·o seu raciocínio e suas iniciativas com os fatô-

• res "economia" e "operação funcional." 

•l.ançem::>s agora um rá:eido olhar sÔbre o futuro, no que possa dizer respeito eao tratamento de minerios e projetes de beneficiamento.. Já tiveoos a opox-
• tunidade de focalizar o britador :erimârio da instala~ de Smll<:ameen. Um 

desenho conceptual desta unidade e apresentado atraves de uma ilustração e anexa (Ilustração la.). ~ inteiramente pot?sÍvel que esta seja a unidade de 
ebritagem primária mais "funcional" e "econânica" até hoje construída, e que 

• 
o critério sôbre o qual se baseia venha representar o conceito-padrão para 
o britador primário do futuro. • • e Quanto às instalações de bri tagem de "finos," bem poucas serão construidas 
futuramente em recintos coo.pletamente fecha.dqs e atendidas ·por. pontes ro

elantes' Cem:> no passado. E nnrl. to mais provável que as futuras i.pstalações 
ede br!tagem "~ina" sej~ const:_'Uidas a cê': ~o (Ilustração 2a. ). _A ins-

talaçao focal~zada na ~lustraçao anexa fo~ proJetada para uma operaçao de e cobre no Estado de Arizona, nos Estados Unidos. Ein geral, as instalações 
ede bri tagem a céu aberto encontram nnrl. ta oposição por ~e de certo pessoal 
.ligado ao setor de mineração, possivelmerite pqrque os métodos tradicionais 

são levados .excessivanente em conta. tstes métodos, porém..t já não gozam 
ttdo mesno ·prestÍgio de antanho, pois foram abandonados com exi to· pelas in
ed.Ústrias de areia, cascalhos' e agregados' as quais sempre tiveram que 
..... ~com escassas ~ens de lucro. Devido, jus~te, ~ ~stas peque
wmas margens de lucro, t~veram. as mesmas que econcnuzar ao JiaXJ..tn.O, ~ 
~sse fim optando pela construção de instalações a céu aberto, o que vêm 
.fazendo can resultados os rrais satisfatórios já há muitos anos. 

~cicmlmente, as refinarias de petroleo vêm construindo a céu aberto já 
~ mui tos anos, e ultinamente a indÚstria de energia térmica tem completa-

tio instalações de en~ia a vapor sem prédios e edificações de alojamento • 
• arece-nos que a indústria de ·mineração ~eria tirar proveito dessa vali
~ ~iência aCUIID.llada por outras indUstrias. A construção de instala-

ções a céu· aberto é menos dispendiosa que a construção tradicional, · e é 
Aie fácil atendimento e manutenção por pontes rolantes e ou-m:>s equi~tos 
tp5veis. Na realidade, os serviços de manuten~o resultam bem mais fáceis r instalaçÕes a céu aberto que nas instala.çóes de n!Cintos fechados. 

~ instal.açÕes c1e magem.! por tradição, têm sido construídas em recintos 
.,jnt~iores, e a construçao das mesmas tem resultado excessivamente dis
~osas em virtude do elevado custo de edificações e· guindastes. Na 
llndústria de cimento nos Estados Unidos, umas poucas instal.ações de JOOagem 

• • • • • 
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de vulto têm sido cons't:rci.das a céu aberto, e na Austrália existem atualmente 
duas instalações de cobre cujas unidades pr:imárias de auto-~em tiveram oon
tagem exterm.. Para ainda outra obra em perspectiva na Austrália, existe no 
nomento atual, em fase de projeto, uma instalação que prevê a utilização de 
quatro unidades primárias de auto-noagem e células de flotação de 17 m CÚbicos, 
tÔdas destinadas a operar a céu aberto. Grandes economias, sem dÚvida, resul
tarão dêsse tipo de construção. A Ilustração 3a. mostra tnn desenho conceptual 
de um concentrador de cobre proposto para uma jazida de minério situada no 
Estado de Arizona, nos Estados Unidos. A instalação em pauta fará uso de dois 
noinhos de bolas, de estágio singelo, de 2.400 kw cada, para uma produção de 
20.000 tpd. A operação de flotação utilizará células de 17 m cÚbicos, e por 
ser relativamente pequena, a eJJ.minação do edifício de cobertura não resultará 
em grandes econanias • 

e As células de flotação, por tradição, são instaladas a alturas bem mais eleva-
das que os pisos de bombeamento -- 'lDil sistena que sempre resultou em gastos e excessivos e dificuldades de manutenção. Can o a\.UlleT).tO do tamanho das células, e e COJIO resultado da fácil disponibilidade de bombas verticais de canprovada 

• 
confiabilidade, verifica:JIOs que podíamos instalar as células a nível, e utili
zar as banbas verticais nas regueiras para transferir a espuma dos "roughers" e (desbastadores) para os "cleaners" (limpadores), e dos "cleaners" para os es

• pessadores. !:ste conceito encontra-se focalizado na Ilustração I.J.a. Substan-
. ciais economias poderão resultar da aplicação dêste método • • e Um ponto de diVergência sempre surge com a planificação de concentradores dis- . 

pondo de poucas linhas de IOOagem e de processamento. Tornou-se hâbi to salien-
• tar que tnn concentrador de duas "linhas," caso fÔsse necessário paralizar uma e de suas linhas po;t" motivos de manutenção, funcionaria apenas a 50% de sua ca-

• 
pacidade, enquanto que tnn concentrador de cinco linhas, tendo uma de suas 
linhas paralizada pelo mesm::> mtivo, poderia funcionar a 80% de sua capacidade. e Acredi tanos ser falho êste .raciocínio, uma vez que tnn concentrador cuja capa-

• cidade é de 20.Q09 tpd, no decurso de tnn ano de operação~ process~, ~evita
velmante, uma media de 20.000 tpd, tenha o meSIOO duas, cmco, ou ate vmte 

• linhas de processamento. A capacidade disponível quando uma linha se encontra e paraliza.da por mtivos de manutenção não tem grande significado, se considerar-
JOOS que as instalações operam numa base anual. Mais ainda: uma instalação com e poucas linhas de processamento faz menos uso dos equipamentos auxiliares mecâ-

• nicos, elétricos, e de insti'\.UileT).tação.. Verificamos, pois, que a utilização de 

• 
~ui~to~ de grand~ P?rte produz resultados benéficos que muitas vêzes, de 
imediato, nao saltam a v~sta. 

• . - d ~ . 
• 

Dn resUIID, tentcuros deiOOnstrar na nossa presente d~ssertaçao que gt?an e .LO~ 
o progresso e inúme:ros os aperfeiçoamentos verificados durante os Úl tinos e quinze anos no setar da planificação e construção de instalações de trata-

• mento de minérios. Não hesi tam::>s em prognosticar que o futuro nos trará 

• maiores progressos ainda e nos proporcionará ainda maiores benefícios . 

e M..ú. to obrigado • 

• • • • • • 
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SIMILKAMEEN MINING COMPANY 
PRIMARY CRUSHING 

Figure 1 
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