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Introdução 

 
Desenvolvimentos tecnológicos são importantes para que se possa construir 

condições sustentáveis de produção industrial. Estudos envolvendo parcerias 
Universidades – Empresas têm demonstrado, principalmente em países desenvolvidos, 
um elevado ganho de desenvolvimento técnico-científico, que ao longo do tempo gerou 
melhoria nos processos das empresas com consequente aumento de competitividade, 
além de ganhos financeiros às empresas e universidades. Dados recentes publicados 
[Lord Dearing, September 2012] mostram através de um embasamento sólido que a 
indústria torna-se cada vez mais competitiva quando essa parceria é bem estabelecida e 
fundamentada. Como apontado por Dearing, é de fundamental e vital importância que 
haja um forte empenho para que a colaboração entre empresas e universidades se 
fortaleça cada vez mais.  
 
“Just as castles provided the source of strength for medieval towns, and factories 

provided prosperity in the industrial age, universities are the source of strength 
in the knowledge-based economy of the twenty-first century (Lord Dearing, 
September 2012)”. 

 
 Entretanto, um desenvolvimento tecnológico sustentável só é possível quando 

está fundamentado numa pesquisa que envolve estudos de cunho fundamental. 
Como apontado recentemente pelo professor Jo Handelsman (“is Associate 
Director for Science at the White House Office of Science and Technology 
Policy”) da Universidade de Yale, que disse: “new technologies frequently 
ignores the long, often twisting path that transforms an idea from fundamental 
discovery to practical application” em um artigo publicado [June 2, 2015] pela 
Casa Branca dos Estados Unidos. Portanto, neste projeto os estudos iniciam com 
o desenvolvimento da pesquisa básica, ao nível de bancada e, em princípio, 
pretende-se evoluir estudos futuros para um patamar aplicável, mas que requer 
fundamentalmente a construção do conhecimento científico com base sólida 
para transformar esse conhecimento em aplicações práticas.  E ele conclui o 
artigo sugerindo: “The road to many of the next great scientific or 
technological advances will start with basic science”. 

 
Sendo assim, neste trabalho são enfatizados no projeto os aspectos técnico-científicos 

para o desenvolvimento de uma pesquisa voltada para a construção de 
conhecimento científico, mas com a visão em aplicação tecnológica com o foco 
na produção mineral. Mais especificamente na possibilidade de desenvolver 
processos eficientes e economicamente viáveis para serem aplicados no aumento 
do teor de elementos químicos com alto valor agregado em minérios.  

Segundo dados do Departamento Nacional de Produção Mineral, a produção da 
indústria extrativa mineral em 2014 apresentou um crescimento de 7,9% em 
relação a 2013. A estimativa do Valor da Produção Mineral (VPM), a preços 
nominais, atingiu R$ 48,4 bilhões no 2º/20141. 

Muito desse crescimento se deve ao minério de ferro, este apresentou um crescimento 
de 9,1% no ano. Dos 7,9% de crescimento, o minério de ferro representa 4,5% 
da produção total. Tanto a sua produção quanto a sua importação aumentou em 
comparação a 20131. O minério de ferro representa 73,3% da exportação 



nacional de minérios do Brasil (Figura 1). Sendo que esse valor comercial chega 
em US$ 62,8 bilhões1. 

 

 
Figura 1. Distribuição das exportações por produto (2º/2014). Fonte: DNPM. 
 
O Brasil se apresenta como um dos principais produtores do minério de ferro no mundo, 

representando cerca de 19% da produção mundial. Os principais produtores 
nacionais são a Vale, CSN, AngloAmerican (Figura 2)2. 

 

 
Figura 2. Principais produtores nacionais do minério de ferro. 
 
A utilização desse minério se dá principalmente pela indústria siderúrgica, que utiliza 

cerca de 77% da produção nacional2. A Empresa Vale produz cerca de 70% do 
mercado nacional desse minério, que é muito utilizado na constituição de ligas 
metálicas, principalmente na produção de aço. O faturamento médio da 
mineração de manganês gira em torno de US$ 190 milhões ao ano. Minas Gerais 
tem grande expressão na produção desse mineral, sua produção chega em 20% 
de todo minério de manganês gerado no Brasil4. Entre suas principais aplicações 
se encontram a indústria siderúrgica (produção de aço), a indústria de pilhas e 
outros produtos químicos (Figura 3). 

Dessa forma, o presente projeto se propõe a desenvolver tecnologias de concentração de 
elementos químicos de interesse econômico presentes em minérios. A 
metodologia a ser desenvolvida deve ser via química, empregando gases e 



compostos orgânicos de modo a não utilizar água, evitando-se a geração de 
resíduos líquidos, o que evitaria a necessidade de uso de barragens. 

 

Objetivos 

  
Os objetivos do presente projeto envolvem o desenvolvimento de metodologias de 

concentração de elementos químicos em minérios e em pilhas de estéril, 
empregando métodos químicos de concentração, portanto, sem o uso de água no 
processo, como ocorre nos tradicionais processos de flotação. Os objetivos 
específicos são: (i) tratar o minério, quimicamente, de modo a aumentar o teor 
do elemento de interesse visando elevar seu valor agregado; (ii) tratar 
quimicamente os estéreis (minério contendo baixo teor do elemento de interesse) 
de modo a torna-lo comercialmente viável; desenvolver metodologias químicas 
onde o processo de concentração descrito nos itens anteriores envolva reações 
em fase sólido/gás redutor; desenvolver metodologias químicas empregando 
agentes químicos orgânicos para remoção de oxigênio da estrutura mineral via 
tratamento térmico em atmosfera controlada. 

 

Equipe 

• Coordenador: Prof. Luiz Carlos A. de Oliveira 

• Sub-Coordenador: Prof. Jadson C. Belchior 

• Pos doc (a indicar) 

• Doutorando: Henrique Oliveira  

• Mestranda/IC: Priscila Souza 

• Alunos de IC (2)  

Recursos 

  
Esse projeto que vem sendo desenvolvido no lab 153, sob a coordenação do Prof Luiz 

Carlos A Oliveira e despertou o interesse do setor privado, tendo em vista a 
possibilidade real de ser utilizado em escala industrial e poder minimizar 
problemas como o ocorrido na barragem da Samarco. Os recursos, detalhados no 
Plano de Trabalho, serão para atender as seguintes rubricas: 

 
• Custeio 

• Capital 

• Bolsas 

 

Ressaltamos que os recursos serão usados para aquisição de equipamentos, reagentes, 
gases e demais consumíveis, pagamento de terceiros para consultorias internas e 



externas e bolsas de alunos do programa de pós e graduação e professores. É 
importante ressalta ainda que o Departamento de Química poderá usar recursos 
de pagamento de serviços e compras de materiais, conforme Plano de Trabalho. 

 

Cronograma de Atividades 

 

 O cronograma de atividades está detalhado no Plano de Trabalho. Ressaltamos 
que foi acertada em reuniões prévias com os financiadores a elaboração de 
relatórios trimestrais para demonstração da evolução do projeto e possíveis 
correções de rumo. O Plano de Trabalho proposto, do ponto de vista 
administrativo (Fundep e CTIT) foi analisado pelos respectivos órgãos e, 
conforme email da CTIT, estão de acordo com as normas da UFMG 

 

Estudos Preliminares 

  
A exequibilidade do projeto proposto foi demonstrada após a realização de alguns 

estudos e testes preliminares. Um minério de ferro foi submetido ao processo em 
estudo por nosso grupo no qual se permite elevar a concentração do teor do 
metal no minério, garantindo assim um maior valor comercial. O minério de 
ferro, quando concentrado, apresentou propriedades magnéticas, aumento no 
teor de 49% para 70% em massa (Figura 3). Ressaltamos que os resultados 
obtidos ainda são parciais (preliminares), sendo que ainda acreditamos ser 
possível aumentar a concentração, não apenas de minérios contendo ferro, mas 
também em minérios contendo elementos com valor agregado mais elevado. 
Todos esses estudos iniciais necessitam de evolução e novos desenvolvimentos o 
que justifica o presente projeto em que o mesmo já tem financiamento aprovado 
conforme email recebido pelo órgão (CTIT) responsável para a parceria 
Universidade-Empresa. 

 
 

 
 
Figura 3. Minério de ferro próximo ao ímã antes do tratamento (esquerda) e após 

tratamento químico desenvolvido por nosso grupo (direita). 
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