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DEVELOPMENTS ANO PERSPECTIVES IN ORE DRESSING '
ｊｏｓｾ＠
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ABSTRACT
Up to the seventies, the mining activities had shown large
increases in production, but with little technological ｾｬｴＮ＠
The present economic world situation has submitted the mining
industry to a critica! position in terms of market and prices of
mineral products, (demandinq} great efforts to the mining people
in order to try to reduce production costs.
However, on the other side, there are enormous possibilities of
getting technological advances throuqh applications of concepts
arisina from the fields of electronics and informatics to study.
control and optimize ore dressinq processes and operations.
This paper discusses the actual "state of art" in ore'dressinq,
its Present develoPment and conditionings. as well as possibilities
for its future developement.
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DESENVOLVIMENTOS E PERSPECTIVAS NO TRATAMENTO DE MIN2RIOS

1. INTRODUÇÃO
Por trinta anos o mundo atravessou um periodo de intenso desenvolvimento económico.

Durante esse periodo, que findou na década

70 e que caracterizou-se por baixos custos de capital e de

de

ener-

gia, o grande aumento de demanda de metais e de minerais foi atendido através de uma grande expansão da capacidade produtiva na indústria mineral.

Essa expansão da capacidade produtiva foi conse-

guida através de grandes investimentos na pesquisa de jazidas e na
implantação e expansão de unidades mineiras.

Houve a

utilização,

entretanto, de técn i cas de tratamento de minério já amplamente ｣ｯｾ＠
solidadas, porém, de baixo nivel tecnológico, caracterizadas

por:

alto consumo energético e de outros insumos, baixos niveis de

re-

cuperação, pouco aprovei·tamento de sub-produtos, altos custos

de

investimento e de produção, processos poluidores do meio ambiente,
etc.

Caracterizou-se a evolução tecnológica por aumentos de esca-

las de produção das instalações e de porte dos equipamentos.
Na década presente, a mineração atravessa um longo periodo de

es-

tagnação da demanda de produtos minerais com excesso de oferta

e

conseqUentemente niveis de preços muito baixos, do que decorre

a

quase inexistência de investimentos em novos projetes e do

dire-

cionamento dos esforços no sentido de se conseguir reduções
custos.

de

Essa situação provocará provavelmente uma evolução

das

técnicas de tratamento de minério no sentido de se procurar elevar
seu nivel tecnológico, com maior aplicação de conhecimentos a
de reduzir os consumos de energia, de capital e dos demais

fim
insu-

mos.
2. DESENVOLVIMENTO TECNOLÔGICO
Tem havido pequena aplicação de recursos em desenvolvimento tecnolÓgico.

Os principais agentes no desenvolvimento tecnológico

sido as empresas de mineração seguidas de fabricantes de

têm

equipa-
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mentos e de empresas de engenharia.
buem para a consolidação das técnicas
criação de novas tecnologias.

Todos esses agentes
usadas

contri-

em detrimento

O nlvel tecnológico do

de

tratamento

de minério é baixo, do que decorre insuficiente nlvel de conhecimento sobre os princlpios e limitações dos processos e das máquinas utilizados.
O baixo nlvel tecnológico do tratamento de minério dificulta a ｲｾ＠
produtibilidade dos processos industriais através de ensaios

de

laboratório, do que decorre o fato de institutos de pesquisas

e

universidades trabalharem praticamente desligados da realidade
dustrial e a conseqfiente pequena importância desses agentes no

ｩｾ＠

､ｾ＠

senvolvimento tecnológico, o que vem reduzir ainda mais a taxa de
inovações tecnológicas do setor.
Há, atualmente, uma grande tendência para a utilização de ｩｮｳｴ｡ｊＮｾ＠
ções de controle de processo bastante desenvolvidas, com o emprego de computadores na supervisão e no controle automático de processos.

O próprio desenvolvimento dos "software" utilizados nes-

sas instalações obriga a um maior conhecimento dos processos

e

dos equipamentos utilizados, conhecimento esse que é ampliado
través do

de técnicas de simulação de
､･ｳｮｶｯｬｩｾｴ＠

a-

processo.

O desenvolvimento nessa direção está levando a uma atuação
｣ｯｮｪｵｾ＠

ta de institutos e universid3des com o pessoal aplicado às operações industriais, do que poderá ocorrer uma intensa evolução tecnolÓgica no setor.

Esse desenvolvimento já está ocorrendo

nos

paises mais avançados, sendo provável que, quando ocorrer uma retomada de projetes, a tecnologia de tratamento de minério seja já
bastante evolulda em relação à tecnologia atual.

Para não ficar-

mos completamente desatualizados nessa ocasião é necessário

que

procuremos acompanhar atentamente os atuais desenvolvimentos

que

ocorrem na área de controle de processos.
Provavelmente o maior desenvolvimento que ocorrerá no

tratamento

de minério será ainda, por algum tempo, a busca de otimização
eficiência dos atuais processos com a conseqfiente almejada
ção de custos.

da

redu-

Os resultados a serem conseguidos,nessa linha

de

desenvolvimento, serão bastante limitados e não conseguirão fazer
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com que o tratamento de minério deixe de ser uma atividade de baixo nlvel de eficiência.

Para que o tratamento de minérios venha a

ser altamente eficiente é necessário que haja uma completa renovação dos processos utilizados, o que não é previslvel, pelo menos a
curto e médio prazos.
Chegou-se a vaticinar, há algum tempo, que a grande mudança de caracterlsticas dos minérios obrigariam a uma grande evolução tecnológica no tratamento de minérios.

Esse vaticlnio perdeu

grande

parte de sua validade, pelo menos a curto prazo, em vista de

as

jazidas,atualmente disponlveis, serem amplamente suficientes

para

atender à demanda.
Um fator que poderá adquirir grande importância no desenvolvimento
tecnológico é a necessidade de o tratamento de minérios produzir as
matérias primas minerais dentro das especificações requeridas

pe-

lo mercado caracterizado por tecnologias industriais em franco desenvolvimento.

Isso em parte se aplica à produção dos

chamados de alta tecnologia, como:

materiais

metais raros, materiais

cerâ-

micos, etc.
3 . ANÂLISE DO ATUAL ESTADO DA ARTE
Far-se-á, a seguir, uma breve descrição do atual estado da arte no
tratamento de minério, analisando-se as principais operações
tárias.

Excluem-se dessa análise as operações

uni-

hidrometalúrgicas

que são enfocadas em outra conferência deste congresso.
3.1. Britagem
Os principais equipamentos utilizados em britagem primária são bri
tadores:

giratório, de mandlbulas, de impacto, de rolo simples

rotativo, cada qual com sua aplicação especifica.
tativo é usado em britagem seletiva de carvão;

O britador

e
ro-

o britador de rolo

simples é aplicável a rochas não muito duras, o mesmo ocorrendo em
relação ao britador de impacto.

Britadores de mandlbulas e

gira-

tório são utilizados para qualquer tipo de rocha, escolhendo-se os
de mandibula para baixa

a

média capacidade e o giratório

grandes capacidades, em relação ao tamanho da boca.

para
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As instalações fixas de britagem primária são constru!das em pesados ediflcios de concreto com amplas facilidades de

manutenção.

Com os elevados custos de combustlvel tem-se desenvolvido muito

a

utilização de instalações móveis ou removlveis (localização mudada
periodicamente) afim de se minimizar as distâncias de

transporte.

são hoje utilizadas instalações desse tipo para praticamente qualquer capacidade de britagem de minério ou de estéril, com utilização dos diversos tipos de britador:

mandlbulas, giratório, impac-

to ou de rolo.
Para a britagem fina, os britadores utilizados são
te os cónicos com menor emprego dos outros tipos:
telos

e de rolos duplos.

ｰｲ･､ｯｭｩｮ｡ｴｾ＠

impacto ou mar-

Britadores de rolos duplos são emprega-

dos principalmente na britagem de carvão e os britadores de martelo são utilizados com rocha não abrasiva.
A britagem fina é feita em estágios cujo número depende da relação
de redução globai requerida e da escala de produção.

Os

britado-

res são alimentados com material escarpado e é prática comum
nas o Último estágio operar em circuito fechado através de
ras.

apepenei-

Nas grandes instalações modernas, o peneiramento é feito

em

uma instalação separada independente dos britadores.
A britagem fina é uma instalação de alto custo de

investimentos,

razão pela qual tem-se desenvolvido muito a aplicação de moagem au
tógena.
Tem-se advogado muito um aumento da participação da britagem
processo global de cominuição, por se considerar a britagem
eficiente que a moagem, o que, entretanto, nem sempre é

no
mais

verdadei-

ro.
ｾ＠

notável o grande desenvolvimento dos equipamentos de ｢ｲｩｴ｡ｧ･ｾ＠

em

especial a grande melhoria de qualidade dos materiais de desgaste,
do que decorreram maior disponibilidade das plantas e redução
consumo de metais.

do

Continua a haver grande preocupação em relação

a esse desenvolvimento.
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grande a tendência de se utilizar instrumentação de controle de
alimentação das britadores para procurar operar sempre com câmara cheia, do que resulta maior eficiência e melhores
condições
quanto ao desgaste de revestimentos,
ｾ＠

3. 2. Moagem
Geralmente, a moagem é a operação de mais elevados custos de operação e de investimento, constituindo-se freq6entemente na limitação da capacidade da instalação de tratamento de minério.
A
granulometria do produto moldo é geralmente muito importante
na
performance dos diversos processos de concentração. Esses fatores fazem da moagem uma das operações mais bem estudadas no trat_!
menta de minérios.
Embora, eventualmente, outros tipos de moinhos possam ter alguma
aplicação em casos especiais, a grande maioria das instalações de
moagem de minério contam com moinhos tubulares: moinhos de barras, de bolas, autógenos e de seixos,
Os moinhos de barras sao fabricados até o diâmetro mãxi.IDode4,5 m,
não devendo ocorrer aumento nesse limite devido a razões
técnicas. São utilizados em circuito aberto em moagem grossa, (como,
por exemplo, na moagem de minério de urânio para lixiviaçãol. Têm
aplicação crescente em moagem em circuito fechado (Serrana,
Petromisa) na produção de material de granulometria na faixa de 0,5
mm, dadas as caracterlsticas favoráveis de seu produto. A maior
aplicação dos moinhos de barras, entretanto, é no primeiro estágio em circuito aberto de instalações de moagem de
barras/bolas
que conta com a operação de moinho de bolas em circuito
fechado
no segundo estágio (Fosfértil, Goiasfértil, Arafér.t il, etc.} •
t
rara sua utilização em moagem a seco, sendo exemplos: moagem de
coque e de clinquer.
Os moinhos de bolas também parecem ter atingido seu limite de tamanho por condições técnicas até diâmetro de 5,0 m, Parece
que
para maiores diâmetros o moinho pd.de apresentar grandes ineficiê!!
cias cuja causa ainda não é bem conhecida.
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São empregados no segundo estágio de instalação barras/bolas
ou
autógenosjbolas, sendo ainda muito utilizados em instalações
de
moagem em estado único e em remoagem. Têm amplo emprego
também
em instalações de moagem a seco.
Moinhos multicâmaras são muito empregados na moagem de
tendo pouca utilização em moagem de minério a úmido.

cimento,

Moinhos autógenos são fabricados até tamanhos
da
ordem
de
10 m de diâmetro. Esses moinhos utilizam fragmentos do
próprio
minério como corpos moedores e são aplicados a minérios ｣ｯｭｰ･ｴｾ＠
tes. Sua aplicabilidade a um determinado minério é
determinada
por meio de ensaio em planta piloto. Caso o moinho autógeno ｡ｰｲｾ＠
sente uma concentração de fragmentos de granulometria intermediária em seu produto, pode ser usada uma pequena carga de bolas ｾｴ￩＠
10% do volume} , transformando-se o ｭｯｩｾ＠
em semi-autógeno. Moinhos de seixos têm caracterlsticas semelhantes às dos moinhos de
bolas, com a resultante diferença de capacidade devida a
menor
densidade dos seixos em relação às bolas. Os moinhos
autógenos
ou ｳ･ｭｩｾ｡ｵｴｧｮｯ＠
têm seu uso principal no primeiro estágio
de
ｩｮｳｴ｡ｬ･ｾ＠
que apresentam moinhos de bolas ou de seixos no segundo estágio.
Atualmente são raras as aplicações de moinhos au
tógenos ou semi-autógenos em estágio único.
Para moagem na faixa de 0,2 mm (alimentação à flotaçãol são ･ｭｰｲｾ＠
gados principalmente os circuitos: barras/bolas, bolas em estágio Único e semi-autógeno/bolas. Cada uma dessas instalações apresenta suas vantagens e desvantagens, sendo altamente recomendável um cuidadoso estudo comparativo entre as mesmas antes
da
decisão sobre a escolha final.
A instalação de moagem barras/bolas é a de maior investimento ｳ･ｾ＠
do a mais eficiente energeticamente. Pode aceitar alimentação até
1 1/2" o que muito facilita a britagem e peneiramento de minérios
diflceis (argiloso, úmido, etc.).
A instalação de moagem de bolas em estágio único necessita de al!
mentação britada a l/2" ou 3/4", tendo investimento cerca de
15

165

a 20% menor do que o de moagem barras/bolas; por outro lado,
eficiência energética é um pouco menor,

sua

A instalação de moagem semi-autógena/bolas é a que apresenta
o
menor nlvel de investimento por dispensar a britagem fina. O con
sumo energético é maior que nos tipos anteriores em cerca de 20 a
30%; para alguns minérios esse aumento de consumo de energia em
relação aos circuitos convencionais pode ser muito maior. O consumo de metais, por outro lado, é menor para esse tipo de moagem.
considerando-se todos os aspectos, há autores que afirmam ser
a
moagem autógena vantajosa, em condições médias para preço de ener
gia elétrica menor do que US$ 0,05 por kWh.
Alguns autores têm afirmado que o tipo de moagem <.autógena ou co!! ·
vencional) pode afetar a performance do processo de concentração
a seguir, devido à diferença entre os mecanismos de fraturamento.
Isso é especialmente importante na definição da moagem fina (bolas x seixos) .
ｾ＠

digno de nota o intenso desenvolvimento na aplicação de instalações de controle mais eficientes, com emprego crescente de computador. Outra utilização em franco desenvolvimento de computadores é na otimização "off-line" com emprego de simulação de processo de moagem baseada em modelos matemáticos.
Muito esforço tem sido aplicado a estudos de otimização operacional em instalações de moagem. Provavelmente o item que irá permitir um maior ganho nos processos de moagem é a elevação da eficiência na classificação o que poderá vir a ser conseguido através de: otimização da geometria de ciclones; utilização de dispositivos especiais que melhorem a eficiência dos ciclones; utilização de ciclonagem dupla; utilização de outros tipos de equipamentos mais eficientes que os ciclones; utilização de instalações mais eficientes no controle do processo de concentração. Estima-se que uma melhora de eficiência de classificação pode levar
a ganhos de eficiência na moagem da ordem de 20-30%.
Outros fatores terão também seus efeitos melhor conhecidos, ·como:
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diâmetro máximo das bolas e distribuição de diâmetros das mesmas;
porcentagem de sólidos, viscosidade e efeitos de aditivos;
de revestimentos; etc.

forma

O estudo dos efeitos desses fatores é fa-

cilitado pelo emprego de computadores na supervisão da operaçãode
moagem.

t notável, por outro lado, o grau de desenvolvimento já conseguido na qualidade dos materiais utilizados (barras, bolas, revestimentos) e na fabricação dos equipamentos, o que deverá

mostrar

continuidade no futuro.
Mesmo sendo reconhecidamente muito ineficientes, os moinhos tubulares deverão continuar a ser os francamente dominantes na moagem
de minério, ainda por um grande período de tempo, embora
tipos de equipamentos venham sendo estudados.

outros

O moinho de

torre

já tem tido aplicações industriais em instalações de remoagem fYna, com vantagens em comparação com moinhos de bolas.

O

moinho

de satélites está sendo estudado em escala sarni-industrial na
frica do Sul apresentando grandes vantagens quanto à
de produção;

sua utilização por enquanto está sendo

Â-

capacidade
prejudicada

pelo alto desgaste dos revestimentos (duração de 24-48 horas) • Hã
referências a um tipo de moinho desenvolvido pela Fugii

Electric

em que a movimentação das bolas se dá através da rotação de

um

campo magnético; segundo Arbiter, a intensidade de potência desse
3
moinho é de 18,5 HP/pé , muito maior que a de moinhos de
bolas
3
(2,5 HP/pé ); esses moinhos já são comercialmente disponíveis ｰｾ＠
ra moagem fina.
Em relação a outros processos de cominuição há referências

sbbre

o desenvolvimento de equipamentos para a moagem elétrica/ultrasónica que produz fraturas ao longo das superfícies de
dos cristais.

contactos

Segundo o autor, o processo já foi provado em

um

minério de cobre.
3.3. concentração Gravimétrica
A concentração gravimétrica de minérios e de carvão utiliza

um

grande conjunto de equipamentos cujas aplicações jã são bem antigas.

167

Os processos de concentração em meio denso são os mais eficientes
para minério e carvão ｣ｾｭ＠
150 mm.

granu1ometria que vai de 0,5 a 1 mm até

O meio denso é constituído por uma suspensão de magneti-

ta ou de ferro-sillcio ou de mistura de ambos, dependendo da densidade requerida.

São utilizados diversos tipos de equipamentos,

em função da granulometria do minério:
10 mm), ciclone ou DWP (< 10 mml.

tambor (> 3 mm), cone (<

O investimento é relativamente

elevado devido à necessidade de haver uma instalação de recuperação do material do meio e devido ainda à instalação de

lavagem,

separação de grossos e deslamagem do minério.
Os processos gravimétricos que usam água como meio de

concentra-

ção utilizam também uma série de equipamentos cuja aplicação é ､ｾ＠
finida principalmente pela granulometria do minério.

Para granu-

lometria grossa,são utilizados os jigs que têm um amplo campo
aplicação (carvão grosso > 1 mm; minérios aluvionares de
ｯｵｲｾ＠

de
｣｡ｾ＠

siterita, etc.; pirita carbonosa da ICC; etc.) e que

apresentam

recuperação muito deficiente nas ｦｲ｡･ｾ＠

granulome-

finas.

Para

tria intermediária, são utilizadas espirais, mesas e calhas, cada
qual com suas vantagens e
ｾ･ｳｶ｡ｮｴｧＮ＠

Atualmente, se estuda

a

aplicação de espirais na concentração de finos de carvão em lugar
da flotação, com a vantagem de uma maior eficiência na
da pirita.

separação

As mesas são equipamentos muito flexíveis e de

eficiência, cuja aplicação é prejudicada pela baixa

boa

capacidade.

O cone Reichert é um equipamento que utiliza os princípios de separação das calhas;

têm grandes capacidades e já apresentam

uma

aplicação bastante variada (areia ilmenitica, minério de ferro, m!
nério de urânio, etc.).

Atualmente, tem sido utilizado no trata-

mento de minérios finos um equipamento de desenvolvimento
te:

recen-

a centrifuga Knelson, que parece apresentar melhores recupe-

rações nas granulometrias mais finas se

comparada com jigs

ou

espirais.
A maior deficiência na concentração magnética refere-se ao tratamento de ultrafinos.
tra::lores de oorreia
to, custo elevado.

As mesas de lamas (mesa de Holmanl e concen

apresentam capacidade muito pequena, e, portanRecentemente, foi desenvolvido um

concentra-

dor de bandejas por Mozley qué apresenta alta capacidade

tendo
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porém, baixas relações de concentração:

recomenda-se retratar-se

seu concentrado em um concentrador de correia de Mozley.
A separação gravimétrica, após ter estado relegada a segundo plano,por longo tempo, tem ultimamente adquirido maior
devido a dois fatores:

importância

retomada de implantação de usinas de con-

centração de metais preciosos, e tendências a utilizar a

separa-

ção gravimétrica como uma unidade pré-concentradora ou em conjunção com a concentração por flotação.
Os maiores desenvolvimentos havidos ou em evolução
principalmente a:

referem-se

melhores condições de instrumentação e contro-

le; progressos nos materiais e fabricação de equipamentos; utilização de equipamentos de maior capacidade;

padronização de
ｭ･ｾｯｲ＠

equipamentos para uma maior adequação a aplicações
Grande importância deverá continuar a ser dedicada à

específicas.
recuperação

de ultrafinos.
A aplicação de métodos de simulação nesses processos tem sido menos estudada do que para moagem ou flotação;

espera-se grande
､ｾ＠

senvolvimento nessa metodologia para otimização "off-line" e para
dimensionamento de instalações.

A simulação de processos baseada

em modelos matemáticos, com a utilização de curvas de lavabilidade obtidas em laboratório, é um campo bastante promissor de

de-

senvolvimento.
3.4. Flotação
A flotação, que se constitui na mais importante inovação tecnológica no tratamento de minérios,deverá continuar sendo o
de concentração de minérios mais utilizado.

processo

A flotação, que co-

meçou a sua aplicação na concentração de minérios sulfetados,teve
a seguir seu emprego estendido a outros minérios, como:

carvão,

fosfato, minério de ferro, silicatos e outros minerais,

como:

fluorita, barita, pirocloro, etc.

Continua a apresentar uma evo-

lução considerável tanto na extensão de seu campo de aplicação co
mo em relação à tonelagem tratada.

169

Os desenvolvimentos que têm ocorrido

nas

usinas de concentração

por flotação referem-se principalmente a uma maior
de seus projetes no sentido de melhorar sua
reduzir seus custos.

racionalidade
e

､ｾｯＰｮｩ｢ｬ｡･＠

de

A principal evolução que ocorreu, nos Últi-

mos 20 anos, referiu-se, principalmente, a um aumento de
dos equipamentos e da capacidade das instalações.

porte

Outro desenvol

vimento importante tem ocorrido na utilização de moderna

instru-

mentação de controle, inclusive com a utilização de computadores
e analisadores "on line".
Modernamente tem-se procurado desenvolver a aplicação de

novos

reagentes para a obtenção de maior seletividade no processo

de

separação dos minerais, do que decorre maior recuperação e/ou obtenção de concentrados com maior grau de pureza.

Como um exemplo

dessa tendência que certamente terá continuidade, pode ser citada
a utilização de sulfosuccinato que promove maior seletividade

do

que o "tall-oil" na separação apatita/c alcita.
Há, modernamente, a ocorrência de grandes esfo rços, que certamente terão continuidade, no sentido de um melhor conhecimento

do

processo de flotação, especialmente em relação a sua cinética
aos efeitos dos principais fatores envolvidos.

e

Do progresso des-

se desenvolvimento decorrerão processos mais específicos para cada minério, projetas mais racionais e operação em condições
adequadas.

mais

Esse desenvolvimento é muito auxiliado pela aplicação

da metodologia de simulação de processo, a qual é

especialmente

importante na comparação de circuitos alternativos.

São,

ainda,

estudadas as vantagens de utilização de flotação separada de

fi-

nos e de grossos, de remoagem de mistos, de mistura ou tratamento
separado de tipos diferentes de minérios, utilização de

flotação

na carga circulante de moagem (Flash Flotacionl, etc.
Em relação às células de flotação, nota-se intenso desenvolvimen-

to de células não mecânicas:
luna, flotação estática, etc.
vimento da célula Serrana

células pneumáticas, células de coAqui no Brasil, houve o

desenvol-

que apresenta vantagens em relação

células mecânicas, pelo menos em algumas aplicações.

às

Deverá ocoE

rer ainda uma diminuição da padronização excessiva de equipamernos
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que hoje ocorre; deverá ocorrer projetos de células
em relação à aplicação desejada.

especificas

Hã uma tendência de crescente utilização da flotação em conjunto com outros processos, como: gravimétricos, lixiviação, etc.
Um exemplo, é a utilização de concantração gravimétrica de ouro
grosso que ocorre em minério sulfetado, que é concentrado
por
flotação.
O processo de flotação é ineficiente no tratamento de ultrafinos
e de grossos. Na concentração de ultrafinos, especialmente, há
um grande campo para desenvolvimento: utilização de floculação,
uso de células especiais (eletroflotation), ultra-flotação, ･ｴ｣ｾ［＠
estudo de reagentes não senslveis ao conteúdo de ultrafinos que
possa permitir a flotação sem deslamagem prévia de alguns minérios.
Deverá continuar o desenvolvimento de processos de concentração
de novos minérios: cassiterita, wolframita, anatãsio, etc.
3.5. Outros Métodos de Concentração
Há grande desenvolvimento na aplicação de métodos de concentração por escolha mecânica ("ore sorter"l que utiliza deversos tipos de detectores (óticos, radiométricos, fotométricos, condutividade, etc.) na separação de minerais, com a utilização de micro-processadores acoplados ao sistema. Hã grande tendência na
utilização desses equipamentos na pré-concentração de
minérios
com a produção de ganga com granulometria grosseira do que ､･｣ｾ＠
re grande ganho de custos no processo de concentração, como
é
feito, por exemplo, em um processo desenvolvido pela Outokumpu e
que rejeita os fragmentos cujo teor de metais úteis seja
menor
do que o estabelecido pelo operérlor. são equipamentos de grande ｣ｾ＠
pacidade podendo tratar até 180 t/h de minério com granulometria
de até 150 mm.
A separação magnética de baixa intensidade é feita em polia ｭ｡ｾ＠
nética de imã permanente e a separação de minerais paramagnéti-
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cos a úmido é feita em separadores de alta intensidade

ltipo

Jones) , com a utilização dos recêm-desenvolvidos separadores
alto gradiente na separação de finos

(limpeza
｡ｾ＠

de

caolim, por exem

plo).
A separação magnética a seco é feita em polias magnéticas de

imã

permanente (minerais fortemente magnéticos) ou em separadores

de

rolo induzido ou de correia cruzada (minerais fracamente magnéticos).

muito recente a. polia
ｾ､･ｳｮｶｯｬｩｭｴ＠

magnética

de

imã permanente . com núcleo de terra rara que pode substituir o separador de rolo induzido, com a vantagem que tem de aceitar

ali-

mentação com granulometria grosseira.
Desenvolvimentos recentes na fabricação de separadores magnéticos
com supercondutores levam à obtenção de altas intensidades de cam
po com um consumo mlnimo de energia.

Poderão representar

revolução na concentração magnética de minérios, pois

uma

permitirão

a separação de minerais muito fracamente magnéticos a custos

re-

lativamente reduzidos.
A aplicação de separadores eletrostáticos de rolos é

principal-

mente na separação de minerais pesados, de areia de praia ou
aluviões e, também, na concentração de minério de ferro.
capacidade de tratamento é 1 t/h por metro de tambor.

A

Quando

pequeno o conteúdo de minerais condutores, são utilizados os
paradores de placa.

de
sua
é
se-

Os princlpios da separação eletrostática têm

sido bastante reestudados, podendo-se esperar a curto prazo grandes progressos nesse tipo de processo e na fabricação e

utiliza-

ção de novos equipamentos.
3.6. Peneiramento e Classificação
O peneiramento industrial se utiliza de uma variedade de tipos de
peneiras, cujos empregos são ditados pelas caracterlsticas do minério a ser peneirado.

Exemplos de equipamentos utilizados:

neira rotativa, grelhas vibratórias, peneiras vibratórias
nadas ou horizontais, peneiras de alta freqUência, peneiras
etc.

pe-

incliDSM,

Há um novo tipo de peneira-:: peneira l·logensen -, cujo peneire_
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mento se dá por probabilidades de passagem de partlculas,

sendo

seu principio, portanto, distinto dos princlpios que regem o peneiramento convencional; parece ｱｵｾ＠
essa peneira apresenta maior
capacidade, menor espaço de montagem e menor consumo

energético .

A grande evolução que tem ocorrido no peneiramento industrial tem
sido principalmente no desenvolvimento de t0las de materiais
peciais muito resistentes ao
､･ｳｧ｡ｴｾＬ＠

es-

o que tem contribuldo for-

temente para aumento na disponibilidade e na redução de custo

do

peneiramento.
Na classificação a úmido em granulometria fina, o equipamento

de

maior aplicação é e continuará a ser os hidrociclones, que são
･ｾ＠

pregados também em deslamagens e em outras aplicáções.

Deve-se

procurar melhorar a eficiência da classificação em ciclones através da adoção de geometria mais adequada à aplicação e por

meio

de dispositivos especiais para melhorar seu controle, como,

por

exemplo, dispositivos de controle automático da porcentagem de só
lidos no "underflow".
Há uma certa tendência à utilização de peneiras na

classificação

fina, a úmido, para a obtenção de melhores eficiências e para ･ｬｾ＠
minar o efeito da diferença de densidade entre minerais, que

tem

muito efeito na ciclonagem.
Classificadores mecânicos são utilizados na classificação de Ｂｳｩｾ＠
ter-feed" e no fechamento de circuito de pequenas instalações
moagem.

São ainda utilizados em instalações pequenas de

de

lavagem

de areia, etc.
Hidroclassificadores têm emprego limitado a aplicações especiais,
como, por exemplo, na deslamagem de silvinita.
con:es classificadores e classificadores hidráulicos, empregos nas
separações de finos, na alimentação de plantas de

concentração

gravimétrica.
Para a separação de partlculas ultrafinas (5-10 p ou menosl são
tilizadas centrifugas cujo emprego é limitado pelos altos
operacionais e de investimento.

ｾ＠

custos
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A classificação a seco utiliza classificadores estáticos

(pouco

precisos} ou classificadores dinâmicos de vários modelos nas
parações mais precisas.

Na classificação ultrafina são

se-

utiliza-

dos ciclones de pó.
Embora seja uma tecnologia bastante sedimentada, a

classificação

deverá apresentar grandes evoluções, especialmente, no que respe!
ta à ciclonagem,

dados os grandes progressos obtidos nos estudos

de processos e nas simulações de partições granulométricas desses
equipamentos.
3.7. Separação Sólido-Liquido
Para o espessamento de minérios finos sao utilizados
te os espessadores convencionais de diversos tipos:
tral, tipo ponte, tipo caixão.

ｰｲｩｮ｣｡ｬｭ･ｾ＠

coluna

cen-

São dimensionados através de

mé-

todos já estabelecidos, tendo havido recentemente o desenvolvimen
to de um nmro método (Wilhelm

&

Na ide} que permite o

mento do espessador com muito maior precisão.

dimensiona-

Ultimamente

tem

sido utilizados os super-espessadores cujo principio de funcionamento difere do dos espessadores convencionais;

por esse proces-

so é possivel a utilização de áreas muito menores do que as
ridas por espessadores convencionais.

ｲ･ｱｵｾ＠

Sua utilização tem seu de-

senvolvimento ainda limitado dada a não existência de uma metodologia sedimentada para seu dimensionamento.
Outro tipo de espessador e m desenvolvimento é o tipo lamela,

cu-

ja área de sedimentação é muito menor do que a requerida por
pessadores convencionais;

sua utilização deverá ter amplo

esdesen

volvimento tanto em espessamento de minério como em tratamento de
efluentes.
A filtragem continua a ser feita principalmente em filtros de dis
co.

No caso de grossos, a filtragem é feita em filtros

horizon-

tais (correia, de mesa com descarga por rosc a ) e no caso de finos
em filtros de tambor.

Quando há tendência de o material colmatar

a tela, são utilizados filtros que permitem a lavagem da tela com
água sob pressão.

Filtros prensas especiais têm sido

aplicados

na filtragem de material muito fino ou então para a obtenção

de
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umidades muito baixas que podem dispensar a secagem posterior
concentrado

(exemplo:

do

filtro Larocquel.

Para dispensa da secagem, ou para reduzir o consumo de
｣ｯｭ｢ｵｳｴｩｾ＠

ou para minimizar a perda de produtos solúveis na umidade do

bo-

lo filtrado tem havido uma tendência crescente da utilização

de

centrifugas (carvão, concentrado de KCl, etc.).
3.8. Instalações de Controle
!;; notável a melhoria de qualidade, de confiabilidade e de dispon.!_

bilidade dos instrumentos primários de medição, dos transmissores
e dos demais instrumentos.
Outro fato marcante que tem ocorrido é o que se refere a um

sen-

sível barateamento dos computadores, a melhora da robustez

do

"hardware" e o "P-senvolvimento de "softwares" de utilização
fácil por meio dos operadores das usinas.

mais

Esses dois fatos

têm

levado a um grande desenvolvimento na aplicação de controles

de

processo com a utilização de computadores.
Atualmente, instalações pequenas a médias, com poucos pontos
controle, ainda utilizam sistema de controle analógico

de

｣･ｮｴｲ｡ｬｩｺｾ＠

do ou não, dependendo das características especificas da

planta.

Instalações médias a grandes, com um número razoável de pontos de
controle já têm o emprego de computador justificado.
muito grandes podem contar com um sistema de controle

Instalações
distribui-

do, com um computador central comandando micro-processadores

lo-

cais.
Na operação de moagem, são utilizados medidores de densidade

de

polpa, de níveis, de vazões de água e de polpa, de granulometria,
de pressão, de alimentação, etc.

Tem sido empregados

alguns

"loops" de controle automático em retroalimentação, de acordo com
várias estratégias estabelecidas.

Essas estratégias têm alcança-

do sucesso apenas relativo devido à grande complexidade dos
cessos produtivos.

le antecipativo poderá tornar efetivo um controle totalmente
tomático da moagem.

pro-

A utilização de microprocessadores em controau-
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A flotação é outra área na qual destinam-se muitos esforços
na
implantação de instrumentação de controle: o controle automático
de pH funciona razoavelmente bem, O controle automático da adição de reagentes e da aeração tornou-se posslvel após o desenvolvimento de analisadores contlnuos em linha, como o sistema NCourier" da Outokumpu.

o controle de processo na secagem é feito de forma efetiva hã

já

algum tempo •
Na britagem, há o controle automático da alimentação ou da abertu
ra do britador para manter a câmara cheia.

A operação de espessadores é controlada através da medição da espessura da zona clarificada e da porcentagem de sólidos no "underflow", atraves de estratégias estabelecidas.
As instalações de concentração gravimétrica são, em geral,
instrumentadas ..

pouco

3.9. Aplicação de Computadores
A utilização do computador no tratamento de minério cobre algumas
aplicações distintas, como: supervisão das operações,
controle
automático, simulação de processos destinados a otimização "offline" e dimensionamento de instalações e de equipamentos.
Seu emprego em supervisão de operações tem feito dos computadores
auxiliares eficientes no controle das usinas através do registro
e da emissão de relatórios relativos a parâmetros operacionais e
a informações sobre manutenção.
O emprego de.computador no controle automático de processo permite
a utilização de funções de controle mais complexas do que a função PID normalmente usada nos controladores analógicos, de modo a
se considerar de forma mais adequada as caracteristioas dinâmicas
do processo. A utilização do computador permite ainda a definição automática dos respectivos "set-points" em função de diversas
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variáveis,

contrariamente ao controle analógico em que o

"set-

point" do controle de uma variável é definido por uma Única
tra variável.

Isso fará com que o computador tenha um

ou-

comporta-

mento semelhante ao do operador, podendo evidentemente substituir
quase integralmente a função deste no controle das operações. Para tal, é necessário um intenso trabalho no desenvolvimento

pré-

vio dos programas de controle de processo.
Outra aplicação muito intensa do computador é em estudo de otimização de processo "off-line" através da simulação com o
de modelos matemáticos.

emprego

Os parâmetros utilizados na

simulação

são levantados tanto através de ensaios de laboratório como
rr.eio de amostragens executadas no circuito industrial.

por

Há, atua]:_

mente, muito trabalho sendo executado no desenvolvimento dos

ne-

cessários modelos mat9máticos, em muitas universidades e institutos de pesquis-a.
A aplicação de computadores no dimensionamento de instalações está ainda em estado incipiente, em decorrência das

d ificulnades

ainda existentes na correlação do processo industrial.

Há,

tretanto, bastante trabalho sendo feito nessa área o que
uma previsão de que a médio prazo todo o trabalho de

en-

permite

dimensiona-

mento de instalações será feito por meio de métodos computadoriz!
dos.
4. PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO
4.1. Situação de Mercado
Durante os Últimos anos, houve redução no consumo de matérias pr!
mas minerais.

I sso em parte decorre da crise geral que tem carac-

terizado a economia mundial.

Há, porém, outros fatores que

contribuldo de forma provavelmente duradoura para essa

têm

redução

de demanda, dentre os quais:
. Há uma saturação da demanda de algumas matérias primas minerais
nos palses desenvolvidos.

Pode ser citado como exemplo disso,

mercado de minério de ferro para a produção de aço.

O

o

esperado
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aumento da demanda nos paises subdesenvolvidos não tem sido capaz
de compensar a redução da demanda nos palses desenvolvidos.
Há um grande aumento na reciclagem de metais com a

conseqdente

redução da demanda das matérias primas minerais correspondentes •
. A aplicação de tecnologia mais desenvolvida tem levado a
gamento da vida útil dos objetos que utilizam metais ou
primas minerais em sua fabricação.

ｰｲ･ｬｯｾ＠

matérias

Como exemplo, pode ser citado

o uso de aços-ligas especiais em lugar de aço comum
Substituição de metais ou materiais por outros mais
e de maior nlv.e l tecnológico.

Exemplos:

eficientes

substituição do

cobre

por alumlnio e deste por fibras éticas na transmissão de
sos.

impul-

Outro exemplo, é a substituição do uso de metais por plást!

cos ou por material cerãmico em algumas aplicações •
. Há uma ponderável economia de materiais em decorrência de

pro-

jetes mais precisos na fabricação de ｯ｢ｪｾｴｳＮ＠

dis-

como exemplo

so, pode ser citada a evolução altamente favorável na relação peso/capacidade para automóveis e aviões e a miniaturização de instrumentos eletrônicos •
. Surgimento e crescimento de mercado para materiais

especiais

(terras raras, materiais cerámicos, metais raros, etc.) que
deverá, nem de longe, compensar a perda de mercado dos

nao

minerais

tradicionais.
Assim, o momento económico é caracterizado por uma rápida

evolu-

ção tecnológica que se caracteriza por reduções na utilização
materiais e de consumo de energia e maior aplicação de

de

conheci-

mento tecnolÓgico.
Devido a retração de mercado há uma sobrecapacidade da

produção

de matérias primas minerais que levam a nlveis muito baixos
ｰｾ･ｯｳＮ＠

de

Se considerados os altos custos de produção das matérias
primas minerais, pode-se aquilatar o grau de seriedade da
que atravessa o setor de produção mineral, com o conseqfiente

crise
fe-
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chamento de muitas operações mineiras
mais elevados.

nos locais

de

custos

4.2. Perspectivas de Desenvolvimento
O desenvolvimento da mineração deverá se dar em duas direções opostas.
A primeira dessas direções refere-se à implantação de
pequenas
unidades de exploração de minérios de metais preciosos, especial
mente de ouro, e de minérios de metais ou minerais especiais Ｈ｢ｾ＠
rilo, lltio, titânio, cerâmica, etc.l. O essencial nesses projetas é conseguir-se uma minimização do nlvel de investimentos,
sendo a boa recuperação do metal uma preoc.upação de segunda ordem. Assim, esses projetos chegam mesmo a constituir-se em retrocessos no desenvolvimento tecnológico do tratamento de minério.
Por outro lado, as grandes usinas de minérios tradicionais está
submetida a um desafio urgente para a redução de custos.
Nesse
sentido, o desenvolvimento da mineração se caracteriza por:
Medidas para redução de gastos gerais .
. Cortes de investimentos em pesquisas de jazidas .
. Remanejamento do plano de lavra para tratamento de minériomais
rico .
• Finalmente, investimentos para redução de custos de tratamento.
Na esteira da tentativa de redução de custos
feitas, como:

diversas coisas são

. Instalação de instrumentação mais sofisticada para controle
processo, com utilização crescente de computador.

de
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. Utilização crescente de computador em estudos de

otimização

"off-line".
Maior aproveitamento de subprodutos.
Da maior preocupação com o estudo de processos deverá decorrer um
maior conhecimento dos princlpios e limitações dos mesmos e

dos

equipamentos utilizados, o que poderá permitir a curto prazo

o

surgimento de muitas inovações no tratamento de minérios.
Atualmente, são praticamente inexistentes novos projetes na
desses minerais.

Quando houver uma reativação de projetes

área
nessa

área poderá ocorrer uma revolução na tecnologia de tratamento
minérios decorrente

de

do maior nível de conhecimento dos processos

aplicados.
4.3. Desenvolvimento no Brasil
No Brasil, dever-se-á aplicar intenso esforço para desenvolvimento de tecnologia própria que se ｡､ｾｴ･＠

bem aos nossos

minérios.

Por outro lado, nao se deverá perder de vista os desenvolvimentos
no conhecimento dos processos de tratamento que irão ocorrer, nos
próximos anos, nos países mais desenvolvidos, sem o que,

correr-

se-á o risco de, a curto prazo, estar-se completamente desatualido

em relação à tecnologia mais moderna.

Resumo Conferência Joaé Luiz Beraldo, no II Encontro do Hemisfério Sul Sobre Tecnologia Mifteral, maio/1987.

