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I - Introdução 
 

Minas Gerais possui destaque dentre os estados brasileiros por ter a maior 
produção do minério de ferro e por possuir grandes reservas, principalmente na região do 
chamado Quadrilátero Ferrífero. Este fato faz com que as empresas explotadoras do 
minério de ferro invistam em pesquisas com o intuito de otimizar a sua produção. 
Em minas que possuem minérios de ferro de altos teores (acima de 60% m/m), a planta 
de beneficiamento se baseia em processos de cominuição e de classificação. Porém, 
quando há baixos teores, da ordem de 40% m/m % (minérios pobres) faz-se necessário o 
uso de processos de concentração, através de métodos gravíticos, magnéticos e, 
principalmente, de flotação [1, 2]. 

A flotação merece destaque e está entre os processos mais utilizados na etapa 
final de concentração de finos. Nessa etapa há a necessidade da utilização de grandes 
volumes de água e de dois principais agentes: os agentes coletores que irão promover a 
separação química do metal de interesse e os agentes depressores que irão decantar os 
silicatos. Entretanto, existe um grande problema ao final dessa etapa, pois há uma grande 
geração de resíduos que têm como destino final as imensas barragens de rejeito. 

Recentemente ocorreu um fato que ficou marcado na história recente do Brasil, 
particularmente em Minas Gerais, que foi o desastre ambiental na cidade de Bento 
Rodrigues, distrito de Mariana-MG através do rompimento da barragem de rejeitos de 
minério de ferro da Mineradora Samarco (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Imagem da cidade de Bento Rodrigues-MG. 
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O desastre sensibilizou os diversos setores do país como governo, universidades e 

população em geral devido às mortes ocasionadas pela enxurrada de lama. Além disso, 
lama atingiu o Rio Doce e seguiu destino ao oceano Atlântico ocasionando devastação da 
fauna e flora. Com toda a dimensão do problema seria impossível recuperar toda a área 
contaminada por rejeito de minério. O ocorrido fez repensar um novo modo como lidar 
com as barragens. A ação seria propor a extinção das barragens, mas os recursos 
tecnológicos disponíveis atualmente não estão aptos para a redução do volume de água 
ou mais severamente a sua própria retirada no processo.  

O presente projeto visa concentrar os inertes do minério de ferro (baixo teor de 
Fe), podendo ser aplicado aos outros elementos presentes em diferentes minérios sem 
utilizar água para concentração. Estudos preliminares baseados em pesquisas recentes 
com caminhos reacionais do tipo sólido/gás foram desenvolvidos pelo nosso grupo de 
pesquisa onde possibilitou-se aumentar o teor de elementos em amostras de óxidos. 
Duas rotas principais foram testadas de forma preliminar: 
i) Reação gás redutor/minério na temperatura adequada de maneira a remover os 
átomos de oxigênios da superfície e bulk do material, concentrando assim seus 
elementos; 
ii) Impregnação do minério com fonte orgânica residual (testamos inicialmente 
glicerina obtida do resíduo de biodiesel) seguida de tratamento térmico de maneira a 
decompor a matéria orgânica e concentrar o elemento de interesse. Neste caso não é 
necessário utilizar gás redutor. 

Deveremos estudar, na Etapa I, o melhor fluxo, concentração de diversos gases 
redutores e diversas temperaturas de maneira a tornar o processo mais eficiente e menos 
oneroso visando sua aplicação em escala industrial. Serão estudadas diferentes fontes 
orgânicas, (etapa II), de maneira a otimizar o aumento da concentração do elemento de 
interesse. 

Com relação ao estado da arte, a quase totalidade dos trabalhos referem-se ao 
uso do tradicional processo de flotação, variando apenas o tipo de equipamento 
empregado como [3] pode ser visto nas invenções a seguir. Dessa forma, diversos 
processos de separação física de minérios têm sido utilizados e muitos deles já são 
amplamente conhecidos no setor da mineração. Conforme documento de patente 
intitulado “Concentrador de minério fino” (MU 7101952 U) que consiste em utilizar uma 
máquina, por um movimento oscilatório, permite, por meio de elementos de retenção 
lineares e de forma côncava a sedimentação de partículas pesadas de minérios finos, 
contidos em aluviões ou minérios moídos para uso em mineração. Dentre os 
equipamentos mais empregados na classificação de minérios estão os hidrociclones. Na 
patente “Hidrociclone concentrador” (PI 0704800-9 A2) os autores reivindicam o uso de 
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adaptação em hidrociclone, cuja expansão em cone na extremidade inferior da parte 
cilíndrica permite melhor eficiência de operação de separação gravítica de mistura de 
partículas sólidas contidas em polpas de minérios ou misturas similares. A adaptação 
permite ampla faixa granulométrica de separação, tanto das espirais concentradoras 
quanto na faixa granulométrica da flotação. Através da separação física sem utilização 
hidráulica os inventores relatam através da invenção “Metodologia de processo para 
tratamento e produção de minério de ferro à seco” (BR 10 2012 016339-0 A2) o 
processamento a seco de preparação (cominuição), secagem, peneiramento e separação 
magnética através de separadores magnéticos de baixa e alta susceptibilidade magnética 
dos minérios de ferro contidas nas amostras. Diante das informações relatadas, percebe-
se que os processos utilizados e protegidos, em grande parte, relatam pequenas 
modificações em equipamentos já bastante utilizados no setor de mineração. 

Alguns trabalhos, tal como a patente “Processo para beneficiar o teor de titânia de 
um minério ou concentrado titanífero (PI9106105 A)” relata o uso de concentração de 
titânio em minério empregando etapas envolvendo reação química de redução e lixiviação 
ácida. Diferentemente do processo descrito nessa invenção, nosso processo envolve uma 
única etapa de reação gás-sólido sem a necessidade de lixiviação ácida, podendo ser 
empregado ainda para diferentes minerais.  

Consideramos que o presente projeto pode ser de interesse estratégico e 
econômico para o estado de Minas Gerais, levado em conta que nosso estado apresenta 
uma das maiores produções de minérios do país. O nosso estado destaca-se não apenas 
pelo minério de ferro, mas também de minerais contendo elementos com elevado valor 
agregado, tais como manganês e nióbio, onde a maior produção mundial deste se 
encontra em Araxá-MG. Ainda nesse contexto, 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 em 2014 [4]. 

 
Muito desse crescimento se deve ao minério de ferro, que 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 2013. O minério de ferro representa 73,3% da exportação nacional de 
minérios do Brasil (Figura 2). Sendo que esse valor comercial chega em US$ 62,8 bilhões 
[5-7]. 
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Figura 2. 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 3). Dessa maneira, entendemos que o 
desenvolvimento de tecnologias que possam otimizar o uso de minérios de ferro pode ser 
de interesse estratégico e econômico para o país. 

 

 
Figura 3. Principais produtores nacionais do minério de ferro. 

 
 

II – Identificação do objeto a ser estudado e objetivos 
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O presente estudo envolve o desenvolvimento de metodologias para aumentar a 
concentração de elementos químicos de interesse em minérios, em escala laboratorial, 
empregando processos químicos sem o uso de água, de modo a não produzir rejeitos.  

Diferentes minérios encontrados em minas brasileiras apresentam baixo teor de 
elementos químicos que inviabilizam uma exploração econômica. A metodologia mais 
empregada na indústria do setor para aumentar a concentração desses elementos 
compreende principalmente a flotação ou tratamento envolvendo ácidos concentrados, o 
que gera grandes volumes de rejeitos, sendo obrigatório o uso de barragens, como a da 
Samarco de Mariana. 

A atividade principal deste estudo corresponde ao desenvolvimento de 
metodologias que possam ser aplicadas em diferentes minérios e que permitam aumentar 
o teor metálico numa dada amostra. Nesse estudo pretende-se construir novas rotas 
químicas e/ou físicas ou combinações das mesmas que permitam elevar a concentração 
inicial de metais em amostras, tornando a exploração viável economicamente. A validação 
da eficiência dos métodos e/ou processos a serem desenvolvidos será analisada a partir 
da realização de testes que possam demonstrar a viabilidade do potencial que os 
métodos e/ou processos a serem desenvolvidos possam ter para a concentração de 
espécies de interesse em minérios, inicialmente, de Fe e Mn. Acreditamos ainda que o 
processo a ser desenvolvido possa ser aplicado para outros minerais, contendo, por 
exemplo, Ti, Nb e Ta, dentre outros. 

Portanto, o presente projeto pretende abordar os aspectos técnico-científicos para 
o desenvolvimento de uma pesquisa voltada para a construção de conhecimento 
tecnológico com o foco na produção mineral. Com o desenvolvimento desse projeto 
espera-se:  

(i) que as jazidas economicamente inviáveis possam ser exploradas devido ao 
aumento do teor do elemento químico de interesse; 
(ii) transformar os inertes em material com elevado teor do emento químico de 
interesse empregando processos químicos de concentração, sem uso de água; 
(iii) aumentar o valor agregado para um dado minério, aumentando o seu teor 
metálico numa dada amostra explorável. 
 
 

III – Metodologia 
Gostaríamos de manter a metodologia sob sigilo uma vez que envolve o 

financiamento privado, porém, declaro que temos como desenvolver todo o processo 
no laboratório 153, contando, claro, com a infraestrutura deste departamento. Os 
resultados preliminares atestam essa questão, uma vez que testes iniciais indicaram o 
caminho a ser seguido. Aqui, gostaria de ressaltar que trata-se de um projeto de pesquisa 
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e desenvolvimento, portanto, não existe garantia de êxito da mesma, principalmente no 
que se refere ao funcionamento em escala industrial.  

 
III.1 - Tabela contendo as horas/tarefas de participação dos integrantes do projeto 

 
 

Membro Tempo dedicado/semanal Tarefa a ser executada 
Prof. Luiz Carlos A. 
Oliveira (coordenador) 

8h Coordenar as etapas de 
concentração dos minérios; 
Análises dos resultados; 
Preparo de patentes e artigos; 
Preparo e apresentação de 
relatórios. 

Prof. Jadson Belchior 8h Preparar estudo planejamento 
experimental; Estudo teórico 
da estrutura mineral, preparo 
de relatórios. 

Pos doc (2 membros) 30h Desenvolver os processos de 
otimização e propor melhorias 
aos processos e aos reatores. 

Metrando (1 membro) 20h Atuar no desenvolvimento e 
otimização das melhores 
condições de reação. 

IC (1 membro) 20h Efetuar os estudos reacionais e 
de caracterização dos minérios 
antes e após os estudos 

Suporte administrativo 20h Atuar diretamente na secretaria 
do DQ nos afazeres 
administrativos. 

 
 
 

IV – Resultados preliminares 
 
Alguns testes preliminares foram realizados para determinar características 

qualitativas e quantitativas dos minerais. A composição mineral foi determinada 
empregando a difração de raios X, onde se comprova a presença de hematita como fase 
principal do minério, comprovando que o minério se encontra em sua fase oxidada. 
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Figura 4. Padrão de Difração de raios X do minério empregado. 

 
Os teores dos metais no minério foram determinados através da técnica de 

espectrometria de absorção atômica. Os valores podem ser encontrados na tabela 
abaixo. Os resultados encontrados indicam a necessidade de aumentar o teor do 
elemento Fe, visando tornar mais rentável sua explotação. 

O minério foi submetido ao nosso processo, o que permitiu o aumento do teor de 
Fe (Tabela 1) a um nível que eleva seu valor de comercialização. Novamente ressaltamos 
que não foi empregado água, o que resultou em um processo sem geração de resíduo 
que seria levado para uma barragem.  

 
TABELA 3. Processo de concentração do mineral 

Minério Teor de metal no minério (%) Teor de metal após concentração (%) 
Ferro 49 72 

 
 O minério de ferro quando concentrado apresenta propriedades magnéticas. Uma 
imagem antes e após o tratamento mostra o elevado caráter magnético do minério após 
seu enriquecimento (Figura 5). Isso é importante, uma vez que mesmo que o minério seja 
submetido a processos tradicionais de flotação, o fato de ser magnético provoca 
aglomeração natural das partículas, reduzindo drasticamente seu tempo em barragens de 
decantação devido à maior velocidade de sedimentação das partículas magnéticas. 
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Figura 5. Minério de ferro próximo ao ímã antes do tratamento (esquerda) e após 

tratamento químico desenvolvido por nosso grupo (direita) 
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