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RESUMO
As recentes descobertas de importantes reservas de minérios de cobre na Província Mineral de Caraj{Js levaram a
Companhia Vale do Rio Doce a elaborar um plano bastante ambicioso para implantar diversos projetas de grande porte
para produzir cobre na região. O Projeto Sossego é o que se encontra mais adiantado. A experiência nele gerada será de
fundamental importância para os outros projetas que se seguirão. Este trabalho apresenta uma revisão do desenvolvimento
de projeto de usinas de concentração de cobre incorporando a experiência adquirida no Projeto Sossego. Inclui aspectos
organizacionais, de desenvolvimento de processo e de engenharia importantes para maximizar o grau de sucesso dos
projetas e minimizar os riscos neles envolvidos.
PALAVRAS-CHAVE: núnérios de cobre; concentração de cobre; desenvolvimento de projetas.

L INTRODUÇÃO
As recentes descobertas de importantes reservas de minérios de cobre na Província Mineral de Carajás despertaram o
interesse da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD- quanto ao potencial para implantação de novos projetas na região.
Desenvolveu-se, então , um programa bastante ambicioso para atingir uma capacidade de produção superior a 600 mil
t/ano de cobre a partir do ano 2007. Diversos projetas encontram-se em desenvolvimento para atingir esta meta . O Projeto
Sossego é o que está mais adiantado. Suas obras civis já estão cm andamento e a entrada cm operação está prevista para
meados de 2004. Serão processados 15 núlhões t/ano de núnério comum teor médio de l ,00% de cobre c 0,29 g/t de ouro
para produzir, em média, 140 mil t/ano de cobre e 3 t/a no de ouro contidos no concentrado.
Devido aos baixos preços do cobre, os projetas desta área estão se tornando cada vez mais complexos c audaciosos
para perseguir uma remuneração adequada para o capital empregado. Praticamente não existe espaço para erros. Buscase uma economia de escala com o emprego de equipamentos cada vez maiores c efi cientes, faz-se uso intensivo de
automação c controle avançado e as usinas são projetadas para facilitar a operação c manutenção. Procura-se, assim,
reduzir o investimento e o custo operacional e garantir uma disponibilidade operacional superior a 93%. Neste cenário
adverso e competitivo está sendo desenvolvido o Projeto Sossego. Para assegmar o seu sucesso, foram empregadas as
técnicas de desenvolvimento mais modernas e utilizaram-se intensivamente consultarias e auditorias de especialistas
de renome internacional. Os conhecimentos gerados através do Projeto Sossego constituem uma platafonna tec nológica
para o desenvolvimento dos projetas que se seguirão, tais como o Alvo 118, Iga rapé Bahia Fase 4, Alemão, Cristalino e
Salobo.
Este trabalho apresenta uma revisão do desenvolvimento de projetas de usinas de concentração de minérios de cobre
incorporando a experiência do Projeto Sossego. São relatados aspectos organizacionais, de desenvolvimento de processo
e de engenharia importantes para maximi zar o grau de sucesso de projetas similares.

2. MODELO DE ATUAÇÃO
O modelo de atuação para a entrada da CVRD no Negócio Cobre foi organizado no sentido de buscar o máximo de integração
entre as diversas disciplinas envolvidas nos projetas, cujas equipes fonun agmpadas no Centro de Desenvolvimento
Mineral (área metropolitana de Belo Horizonte): Geologia, Desenvolvimento de Processo, Engenharia c Estmturação
dos Negócios. Uma grande integração entre estas equipes (c etapas de desenvolvimento) c a passagem hannônica de
uma para outra são fundamentais para otinúzar os recursos, reduzir os tempos de implantação e gerar projetas de melhor
qualidade [1]. Neste modelo, coube ao Depart<unento de Projetas de Metais Básicos a missão de acelerar a implantação
dos projetas e assegurar o seu sucesso, buscando sempre núnimizar os riscos e maximizar o retorno para os acionistas.
Assegurar o sucesso de um projeto envolve toda a gestão para que ele seja concebido de acordo com as melhores pr<Íticas
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da indústria, seja concluído dentro do cronograma e orçamento, atinja as metas de produção e custo operacional e esteja
em conformidade com os requisitos ambientais. A minimização de riscos envolve o levantamento e a análise de todos
os riscos inerentes ao projeto e a adoção de práticas para a sua mitigação. A atuação no sentido de minimizar os riscos e
assegurar o sucesso dos projetos está em consonância com a maximização do retomo para os acionistas.

3. O PROJETO DE USINAS DE CONCENTRAÇÃO DE COBRE
O minério de Sossego apresenta uma excelente resposta aos processos convencionais de tratamento de minérios sulfetados
de cobre e adota um fluxograma típico das instalações modernas, mostrado na figura l [2]. Um processo típico para
concentração de cobre compreende: britagem primária; pilha pulmão de minério britado; moagem SAG com britagem
de pebbles; moagem de bolas em circuito fechado reverso com ciclones; ftotação rougher; ftotação cleaner e scavenger
do cleaner; remoagem dos concentrados rougher e scavenger do cleaner em circuito fechado reverso com ciclones;
espessamento e filtragem do concentrado; recuperação de água de processo contida nos rejeitos (uso de espessador e/ou
recuperação de água na barragem de rejeito) [3, 4, 5, 6, 7].

3.1 Desenvolvimento de Processo
O desenvolvimento de processo é uma das tarefas mais importantes para transformar uma descoberta geológica numa
mina. Ele deve iniciar tão logo os furos de sondagem interceptem mineralizações com potencial econômico. Esta
prática permite focar os estudos nos aspectos mais relevantes ou mesmo descartar, o mais cedo possível, prospectos que
apresentem problemas capazes de impedi-los de se transformarem numa mina.
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Figura 1 - Fluxograma de processo do Projeto Sossego [2]

A seleção do processo deve obedecer a critérios de maior benefício econômico, manutenção de um nível de risco aceitável
e atendimento da legislação ambiental. O planejamento deve concentrar os ensaios nas áreas de maior incerteza e onde
grandes ganhos econômicos podem ocorrer. A representatividade das amostras utilizadas no desenvolvimento deve ser
demonstrada por meio de estudos de variabilidade dos atributos de qualidade mais importantes, notadamente teores,
mineralogia, recuperações e moabilidade. A realização rotineira de análises e ensaios de verificação em outros centros de
excelência minimiza riscos e aumenta a credibilidade do estudo para contratar financiamentos [8, 9].
O desenvolvimento dç processo deve ser feito em etapas, de maneira gradativa e interativa, em consonância com os
estudos de engenharia que definem as etapas decisórias do projeto. Na CVRD são utilizadas as etapas de estudo conceituai
("scoping study"), estudo de pré-viabilidade, e estudo de viabilidade final, que requerem um grau de definição crescente
nesta ordem. Adota-se o critério de realizar o mínimo de ensaios necessários para garantir a precisão desejada em cada
etapa de decisão. Deste modo, novos ensaios vão sendo incorporados aos já realizados na(s) fase(s) anterior(es), de modo
a trazer as informações para o novo nível de precisão requerida.
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No desenvolvimento de processo para as usinas de concentração de cobre são priorizados os estudos de moagem c de
llotação. A moagem é responsável pelas maiores parcelas do investimento c do custo operacional. A tlotação governa a
recuperação de cobre e, em consequência. a receita do projeto, além de definir a grcmulomctria de moagem. Ambos, são
dctenninantcs da economia do empreendimento.
Desenvolvimento de moagem: O desenvolvimento do processo de moagens SAG/ AG para as instalações mais antigas
era feito exclusivamente por meio de ensaios piloto. Identificavam-se os tipos de minério, abriam-se galerias e colhia-se
uma amostra de grande volume por tipo de miné1io para a realização dos ensaios. Entretanto, a e:-;periência mostrou que
a variabilidade de dureza à moagem ao longo da vida duma mina é muito alta, mesmo dentro de cada tipo de minério, às
vezes atingindo magnitudes da ordem de 50%. O desconhecimento da distribuição desta dureza muitas vezes resultava
em projetas com limitações e problemas operacionais .
Recentemente estão sendo desenvolvidos métodos e progra mas de computador para simular a operação de moagem
SAG/ AG a partir de resultados de ensaios feitos com pequenas amostras de testemunhos de sondagem. Destacam-se os
esforços da Minnovex no Canadá (SAG Power Inde:-;- SPI) c do JK -Julius Kmttschnitt Mineral Rcscarch Centre. na
Austrália (Drop Weight Tcst - DWT). Ambas metodologias pcnnitcm leva ntar a distribuição da energia requerida na
moagem através de todo o corpo mineraL o que possibilita dimensionar o circuito de cominuição mais económico para
a jazida, estimar a capacidade do circuito por bloco de lavra c minimi;.ar o risco deste circuito não atender os requisitos
de produção [10 , 11] . O conhecimento da variabilidade de energia de moagem SAG. assim como do work indc:-; de
Bond, é muito importante para dimensionar o circuito industrial c determinar quando o gargalo de produção vai ocorrer
na moagem SAG ou na moagem de bolas e, então. estabelecer as medidas corretivas na blcndagcm do minério para a
alimentação da usina.
No Projeto Sossego foram empregadas as duas metodologias, em trabalho C011junto com a Minnovcx (SPI) c a HDA I
Escola Politécnica da USP (DWT simplificado). Os resultados de 165 ensaios DWT c 165 ensaios SPI foram utilizados
para estimar os parâmetros de moagem para cada bloco de lavrd. Também foram feitos ensaios piloto convencionais
de moagem SAG/AG com uma amostra de grande volume, que pennitiram calibrar os modelos de moagem das duas
abordagens citadas. Por sua vez, estes modelos possibilitaram estimar a energia de moagem SAG requerida por bloco de
lavra e, assim, detenninar a variabilidade de energia de moélgcm cm relação às reservas lavnívcis. A figura 2 apresenta a
distribuição das reservas do Projeto Sossego acumuladas abaixo de uma dada energia específica de moagem SAG gerada
a partir dos ensaios DWT. Esta figura mostra, também, o consumo específico de energia médio obtido nos ensaios piloto
SAG c a energia específica de projeto disponível no moinho selccionado para o empreendimento f 12].
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Figura 2- Distribuição de reservas acumuladas até uma dada energia específica de moagem SAG obtidas através da
metodologia DWT 112]

Como pode ser visto, o consumo de energia médio dos ensaios piloto SAG foi de 8,4 kWh/t. suficiente para atender até
cerca de 40% das reservas. Jú o moinho sclccionado para o projeto é capaz de desenvolver um máximo de 9,8 kWh/t,
capaz de moer até 90% das reservas na granulometria desejada. Os IO'Yo das reservas de alta dureza restantes podem ser
moídos blendados comminé1ios mais macios, de modo a não comprometer a granulometria do produto. O conhecimento
da variabilidade de dureza de moagem por bloco de lavra é muito importante não só para o projeto , mas também para
estabelecer os planos de produção c antecipar os ajustes nos equipamentos.

•
r

Desenvolvimento de notação: O desenvolvimento do processo de 11otação 1111Cia-sc com amostras compostas dos
principais tipos litológicos para definir, em carátcr preliminar, o processo de ±lotação c estabelecer procedimentos padrão
para se detenninar a variabilidade da jazida [13]. Amostras de testemunhos de sondagem coletadas sistematicamente
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em toda a jazida, por furo, nível c tipo litológico passam por um ensaio padrc1o de notação roughcr-scavcnger para se
conhecer a variabilidade das recuperações de cobre e ouro. Amostras compostas por área c nível, utili:t.ando-sc alíquotas
das amostras para variabilidade de recuperação, são submetidas a um ensaio padrão de flotação completo. Este ensaio
incorpora as etapas de rcmoagem, !lotação cleancr, reclcaner c scavengcr do clcaner para se chegar ao concentrado
final, que é analisado quanto aos requisitos para aceitação pelas fundições. Se os resultados dos procedimentos padrão
indicarem que uma parcela razoável dos recursos I reservas não respondem bem ao processo desenvolvido, é necessário
rever o processo, dentro de um procedimento iterativo.
A estimativa das cargas circulantes c avaliação de seu efeito sobre as recuperações dos metais de interesse c a qualidade
do concentrado são feitos por meio de ensaios de notação em ciclos fechados (locked-cycle tcst) e/ou cm mini-planta
piloto 114]. A CVRD dispõe de uma moderna mini-planta piloto de ±lotação com capacidade de 5 a 15 kg/h, que permite
realizar ensaios contínuos com amostras de testemunhos de sondagem Os resultados obtidos podem simplificar bastante
a campanha em planta piloto convencional (100 a 500 kg/h), ou mesmo evitá-los, o que acontece para minérios com boa
resposta ao processo convencional de notação, com grande economia de tempo c dinheiro, como foi o caso do Projeto
Sossego.

3.2 Desenvolvimento de Projeto
A filosofia adotada pela CVRD no Projeto Sossego envolve o uso de equipamentos de maior capacidade comprovada que
se adequem ú produção desejada. Aboliu-se o conceito de que duas linhas é melhor do que uma. A simplicidade é uma
das questões básicas. O projeto é direcionado ao uso do menor número de equipamentos possível. As instalações são
projetadas com tlexibilidade pam acomodarem variações de qualidade, como teores e moabilidadc, que são criteriosamente
quantificados. Aproveita-se a topografia ao máximo para simplificar o manuseio de sólidos e polpa. As melhores práticas
mundiais são consideradas c os projetos submetidos a um "bcnchmarking" rigoroso. Auditorias de rotina são realizadas
por especialistas de renome internacional para evitar a repetição de erros ocorridos em outros projetas [4].
A etapa de estudo conceituai destina-se a caracterizar o empreendimento, dando toda a atenção aos aspectos fundamentais
do projeto, sem se distrair com problemas menores do ponto de vista de definição do negócio. Ele é realizado tJ.o logo
as infonnações de geologia e desenvolvimento de processo j<1 pennitam uma primeira caracterização do projeto. Uma
atenção especial é dada <I procura de problemas fatais que possam inviabilizar o empreendimento. A precisão das
estimativas é baixa (-30'Yo a + 35%), razão pela qual as infonnações geradas servirão principalmente para suportar uma
decisão de parar ou continuar c, neste caso, para definir e priorizar os estudos futuros (8, 15].
O estudo de pré-viabilidade já faz uso mais intensivo de engenharia e é realizado após um avanço razoável das
investigações geológicas, hidrogcológicas, geotécnicas e de processamento mineral. Seu objetivo é verificar a viabilidade
preliminar do projeto, estabelecendo para tanto um orçamento preliminar pam o empreendimento, o custo operacional c
a receita. Este estudo descreve a instalação que provavelmente será constmída, sem contudo servir de base para o projeto
executivo. A precisão aceita para o estudo de pré-viabilidade é de -20'% a +25%.
O estudo de viabilidade final necessita atender todos os requisitos para se obter a aprovação final para implantação, assim
como contratar financiamentos. Um estudo deste Iúvelnonnalmente é considerado como um documento bancávcl. Para
tanto, todos os trabalhos de geologia, hidrologia, hidrogeologia, gcotec1úa e desenvolvimento de processo devem estar
concluídos. Parte-se, então, para a revisão I complementação das atividadcs de engenharia realizadas na etapa anterior,
para se chegar ao Iúvel de detalhe c precisão requeridos para um estudo de viabilidade bancável. Este estudo contempla a
definição final do projeto e constitui a base para os projetos básico e executivo. Sua precisão é de -10% a+ I 5%.
São tomadas uma série de ações pam maximizar o grau de sucesso e núnimizar os riscos dos projetas. Utilizam-se
equipes multi-disciplinares c forçosamente sénior, com visão sistémica c apoio de consultaria de alto nível. Parte-se de
um plancjamento meticuloso c detalhado, com foco nos objetivos do projeto e na minimização de riscos. O projeto é
desenvolvido em etapas, com o uso de critérios econômicos para a tomada de decisão. Perseguem-se as melhores práticas
da indústria por meio de procedimentos gerenciais formais, que incluem comparação com "bcnclunarking" c auditorias
rotineiras r16].
O investimento mútário típico para uma usina de concentração de minério de cobre sulfetado varia de US$ 3 mil a US$
6 mil I t processada por dia . A faixa inferior destes custos têm sido obtida nos novos projetos australianos e no Projeto
Sossego, que utilizam concepção moderna c equipamentos de grande po11e. Os custos operacionais das usinas variam
entre US$ 1,85 a US$ 3,50 I t tratada, dependendo da capacidade de produção, custos e consumos de suprimentos [17].
Britagem primária: As usinas de concentração de cobre modernas possuem capacidade elevada e usam, tipicamente,
britadores giratórios 60" x 89" pard capacidades até 30 núlhões t/ano e 60" x 11 O" para capacidades superiores ou para
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permitir uma eventual expansão futura. A maior parte das instalações que entraram em operação nos últimos 1O anos
utiliza britagem fixa convencional, localizadas próximo à borda das cavas. Britagem semi-móvel na cava é utilizada por
uma parcela menor dos concentradores modernos e são mais comuns nos casos de expansões, quando as minas já se
encontram bastante desenvolvidas e profundas e existe mais de uma instalação de britagem [4].
O minério é basculado por caminhões fora de estrada diretamente na moega de alimentação do britador, que possui
capacidade mínima para dois caminhões. O minério britado é retomado da moega de descarga do britador por meio de
um alimentador de sapatas, ou mesmo de correia, como é o caso das usinas mais recentes. Geralmente um transportador
de correia de longa distância transfere o minério britado para uma pilha pulmão localizada adjacente à Moagem. Este
arranjo é decorrente da prioridade dada às áreas próximas à cava para disposição de estéril, ou mesmo devido à restrições
topográficas na região da mina.
Pilha de minério britado: As pilhas de minério britado, em geral, são cônicas, com diâmetros de até 145m. Nos casos de
grandes capacidades costumam ser alongadas e formadas por um tripper instalado numa estrutura sobre a pilha, no sentido
de garantir uma capacidade útil em torno de 24 h de produção. Algumas pilhas são cobertas para minimizar a geração de
pó em época seca ou problemas de manuseio em época de chuvas. A retomada é sempre feita em túnel sob as pilhas. Para
tal, são utilizados alimentadores de sapatas ou mesmo de correias, com variação de velocidade. Alguns cuidados básicos
são tomados no projeto. Como em geral tais pilhas alimentam moinhos SAG, a disposição dos alimentadores é estudada
no sentido de atenuar o impacto da segregação granulométrica nas pilhas sobre a operação dos moinhos [4].
Moagem: O circuito de moagem mais comum é composto por moinho semi-autógeno (SAG), com classificação de sua
descarga em peneira vibratória ou trommel. A aplicação de moinhos autógenos (AG) é restrita à poucos casos onde o
minério apresenta baixa variabilidade de dureza à moagem e forma corpos moedores competentes. As partículas de
tamanho crítico retidas na peneira vibratória ou trommel (pebbles) são recirculadas ao moinho SAG, diretamente ou mais
frequentemente após uma etapa de britagem. Quase todas as usinas de cobre praticam a britagem de pebbles antes de
recirculá-los à moagem SAG. Uma parcela considerável das usinas que não usam britagem de pebbles estão estudando a
inclusão desta operação. O controle entre a fração de pebbles britada e a recirculada diretamente à moagem SAG facilita
operar o circuito com minérios de baixa dureza à moagem SAG. Neste caso, para não sobrecarregar os moinhos de bolas
com excesso de alimentação, seria necessário diminuir a alimentação do moinho SAG, o que levaria a uma redução
drástica de sua carga a ponto de causar a quebra de revestimentos devido ao impacto direto das bolas. Entretanto, a
recirculação de pebbles não britados ajuda a manter o volume de carga acima do valor mínimo necessário.
O material passante pela peneira, ou trommel, é alimentado ao circuito de moagem de bolas em operação reversa com
ciclones. Quando o minério possui ouro grosso, ele pode ser removido por concentradores gravíticos, ou mesmo células
unitárias de fl.otação, instalados no fechamento do circuito de moagem . A moagem é feita usualmente a 80% passante em
0,2 a 0,1 mm, suficiente para liberar a maior parte da ganga, que é rejeitada na flotação rougher [4]. A figura 3 mostra um
arranjo mecânico típico para a área de moagem.

Figura 3 -Arranjo mecânico da moagem [2].
Os moinhos de bolas e o moinho SAG são dispostos de forma a alimentarem uma única caixa de bomba. Apenas uma
bomba de grande porte é instalada nesta caixa para alimentar os ciclones de grande diâmetro. Uma outra bomba fica
como "reserva de almoxarifado", pronta para ser instalada, conforme plano de intercâmbio pré-estabelecido. Uma área
ampla é prevista para facilitar o acesso e a troca dos revestimentos dos moinhos. A britagem de pebbles é posicionada
entre a pilha de minério britado e o edifício da moagem para facilitar o seu retorno ao moinho. Para minimizar danos nos
revestimentos dos britadores causados por pedaços de bolas, utiliza-se um sistema com múltiplos extratores de sucata
posicionados sobre um transportador de correia com velocidade e camada de minério baixas. O controle da operação de
moagem usualmente é feito através de sistemas especialistas ou adaptativos, que incorporam instrumentações e softwares
de última geração.
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A indústria do cobre tem sido a grande responsável pela evolução do tamanho dos equipamentos de processamento
mineral. Por exemplo, o maior moinho SAG em operação (40' x 22', 20 MW) está em Cadia, na Austrália, e o maior
moinho de bolas (24' x 34' , I O MW) está operando em Candelária, no Chile. Moinhos maiores estão sendo instalados em
Escondida, Chile [ 18, 19]. Os moinhos SAG das instalações de grande capacidade requerem potências de acionamento
que necessitam o emprego de motores "wrap-around". Este tipo de acionamento possui a vantagem de se poder variar
a velocidade de moagem e, consequentemente, ajustar a energia desenvolvida no moinho, o que permite operar com
minérios de diferentes durezas e condições de gargalo.
Tendências da indústria apontam para uma série de melhorias no circuito de moagem. Aumenta-se o emprego de
otimização conjunta do desmonte na mina e da moagem, no sentido de produzir o máximo beneficio para a empresa
("mine-to-mill"). Cresce, também, a prática de britagem de pebbles em circuito aberto, isto é, enviando o produto britado
diretamente para a moagem de bolas. A britagem prévia de uma fração de alimentação da moagem SAG também pode
contribuir para reduzir o consumo específico de energia na moagem. A aplicação de prensa de rolos de alta pressão é uma
tecnologia emergente, que pode ganhar força no futuro para substituir a moagem semi-autógena [20].
Flotação e remoagem: A configuração do circuito de ftotação pode variar de acordo com o tipo de minério. As etapas
rougher e scavenger do cleaner são feitas em células mecânicas e a(s) etapa(s) cleaner em colunas de ftotação ou, às
vezes, em células mecânicas. Os concentrados rougher e scavenger do cleaner geralmente são remoídos para a liberação
final dos minerais de cobre e, assim, obter um concentrado final com teor adequado aos processos de fundição (cerca de
30% para minérios calcopiríticos, podendo chegar a mais de 40% para minérios borníticos I calcosíticos). A remoagem
é feita em circuito fechado reverso com ciclones. Os moinhos tipo torre (Vertmill) estão ganhando espaço na remoagem
por apresentarem maior eficiência energética que os moinhos de bolas convencionais. As células de ftotação constituem
outro ponto com grande potencial de economia de escala. Células gigantes com até 200m 3 de capacidade (tank-cells) já
estão disponíveis no mercado [4].
Os rejeitos das ftotações rougher e scavenger do cleaner são combinados e enviados para o espessador de rejeito para
recuperar água de processo, ou então diretamente para a barragem de rejeito. A ftotação utiliza coletores como xantatos e
ditiofostatos e espumantes como álcool poliglicólico e MIBC. Em geral, minérios calcopiríticos são mais fáceis de ftotar
do que minérios com sul fetos secundários como bornita e calcosita.
Um arranjo típico para as instalações de ftotação pode ser visto na figura 4. As células de ftotação são instaladas no piso e
dispostas em linha na mesma direção da alimentação da moagem. As células são arranjadas em bancos duas a duas, com
controle independente de nível de polpa e espuma. As linhas de ftotação rougher e scavenger do cleaner são dispostas
lado a lado. A prática mais comum é adotar o mesmo tamanho de células, o que muitas vezes leva à proporção de duas
linhas de rougher para uma linha de scavenger do cleaner. A remoagem é instalada na extremidade de descarga das linhas
de ftotação. O circuito cleaner, normalmente com um ou dois estágios de colunas de ftotação, é posicionado entre a
remoagem e a extremidade de alimentação da linha scavenger do cleaner.

Figura 4- Arranjo típico da Flotação [2]
Além do controle do nível de polpa e espuma, cada banco de células possui controle de imagem para a espuma. Análises
químicas on-line são realizadas para os fluxos mais importantes do circuito. Utilizam-se, para tal, analisadores de
raios-X ou de raios gamma, com amostragem dedicada ou multiplexada. Estas informações são utilizadas por sistemas
especialistas ou adaptativos para automação da operação.
Espessamento e filtragem : O concentrado final é espessado, armazenado num tanque pulmão e então filtrado em filtros
de pressão ou de discos cerâmicos. No caso de emprego de filtros cerâmicos é necessário usar uma peneira de segurança
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para retirar partículas grossas eventuais que poderiam danificar as placas de filtragem. Os filtros de pressão vertical
(placas horizontais) são os mais utilizados na indústria do cobre. Recentemente, têm aumentado as aplicações de filtros
cerâmicos c filtros de pressão horizontal (placas verticais). O concentrado filtrado é estocado cm galpão fechado antes de
ser transportado para os consumidores fmais.

4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
O Brasil vai passar por uma fase de implantação de projetas de cobre de grande capacidade na região de Carajás.
Para maximizar o grau de sucesso na implantação destes projetas será necessário usar as mais modernas técnicas de
gerenciamcnto, absorver as mais recentes tecnologias c práticas da indústria c criar um sistema de aprimoramento
contínuo. A organização requerida para o sucesso ultrapassa o élmbito das empresas de mineração c deverá incluir os
esforços de empresas de projeto e consultaria, orgãos de ensino, centros de pesquisas. fornecedores de equipamentos,
empresas de constmção c montagem. Um grande esforço deverá ser dirigido para analisar. organi zar. avaliar c aplicar as
informações de "feed-back" acumuladas nos projetas já concluídos em proveito dos novos empreendimentos.
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