Panorama de
Beneficiamento de
M.inerais não Metálicos

Prof. Paulo Abib Andery

-

INTRODUÇAO

O tema que será aqui tratado, diferentemente do que constou no programa,
. ficará restrito ao programa de produção e processamento dos mais importantes nãometálico,s no Brasil.
Os minerais ou minérios não-metálicos· e seus produtos industriais primários são hoje, como sempre, de fundamental importância para a humanidade esta humanidade que emergiu de massa indistinta antropóide, pela mão da tecno:ogia, do aprender a produzir e empregar artefatos, utilizando o não-metálico por
excelência: a pedra - e civilizações inteiras puderam cumprir todo o seu ciclo sem
sequer conhecer metais. Nas modernas sociedades industriais, o papel dos bens
minerais não-metálicos expandiu-se e diversificou-se, permeando todas as fases e
estágios da maior parte dos processos produtivos.

2 -

IMPORTÂNCIA DOS NAO-METALICOS NO MUNDO E NO BRASIL

A importância econom1ca dos não-metálicos em uma economia industrial completamente desenvolvida pode ser comprovada com os seguintes dados referentes
aos Estados Unidos.
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TABELA 1 - VALOR

DA PRODUÇÃO, COMEKCIO

INTERNACIONAL E CONSUMO DE
MINÉRIOS E MINERAIS E NÃO METÁLICOS
NOS ESTADOS UNIDOS
( 1) VALOR EM MILHO-ES DE DOLARES ( us $)

CLASSIFICAÇÃO

ANOS

NÃO
METÁLICOS

PRODUÇÃO
IMPORTAÇÃO
CONS

APARENTE

8 95 7
467

222

3 333
246

'791
5893

I 094
4 I 81

I

5712
225
551
6038

3928
322
I 249
4855

9640
54-7
I 799
I O 892

6058
226
573
6405

3403
192
I 04 7
4258

9461
418
I 620
lO 663

6482
152
646
6976

3.642
247
988
4383

10124
399
1634
I I 359

7413
280
768

4362
253
I 080

li 775

790 I

5189

13091

1586
0076

·-·

-·
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PRO DUÇÁO
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IMPORTAÇÃO
CONS

APARENTE
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CONS
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( 1 l - VALORES
ｾＭ
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1973,

VOL . I

-- - --- - - - - -

Verifica-se que nos 5 anos, de 1969 a 1972, a produção doméstica americana
de minerais não-metálicos foi , em média, de cerca de 1,7 vezes a de minerais me-.
tálicos e mesmo o consumo aparente dos não-metálicos foi de cerca de 1,5 vezes1
o de metálicos . Pode-se observar ainda a pequena influência das exportações {cerca de 3%) e importações (cerca de 9% ), em relação ao consumo aparente de nãometálicos, enquanto é ponderável a parcela de importações {cerca de 24%) no consumo aparente de minérios e concentrados metálicos.

TABELA 2- COMÉRCIO EXTERIOR DOS ｅｓ

ｔ ａｄｾｓ＠

UNIDOS EM PRODUTOS INDUSTRIA
MINERAL,ANO DE 1973
BENS MINERAIS-PRODUTOS

(li VALOR EM MILHÕES OE DOLARES

I

DE PROCESSOS INDUSTRIAIS
BENEFICIAMENTO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

POSí .

SALDO

-

t--NÃO METALICOS

PR ODUTOS SEMI OU POUCO
TRANSFORMADOS

353

+

35

676

+

152

298

-

82

1327

+

105
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-

1708

1057
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-

136.9
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5435

-

3077
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!
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I

I

i
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I
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I
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- ..

I
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Se compulsarmos, agora , o quadro complementar, referente ao ano de 1974,
de exportações e importações americanas de produtos industriais primários , tantol
não·-metálicos como metálicos, vemos que mais se afirma a independência americana no suprimento de não-metálicos .
Mesmo a maior dependência de importação de bens metálicos é, em geral,
pOuco significativa: assim, para produtos siderúrgicos o seu saldo negativo corresponde a menos de 10% da produção americana nesse setor .

.
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-
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PRODUCAO E CONSUMO DE MINERAIS
M ETALICOS E NAO M ETALICOS NOS
ESTADOS UNIDOS(valor em dolares de 1967)
FIGURA I
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Neste gráfico vemos resumidos os dados já mencionados para o período 19691973, notando-se a contínua expansão da produção e consumo de minérios nãometálicos e uma certa oscilação para os metálicos. Note-se que os anos de 70
e 71 foram de menor atividade econômica, enquanto 73, como um todo, foi de alta
atividade.
Vejamos. agora, a situação brasileira: em primeiro lugar, nunca será demais
Insistir sobre a necessidade de rápida expansão qualitativa e quantitativa da indústria mineral brasiieira, como o demonstra o simples fato de que, em 1973, o
valor total de nossa produção de minérios e minerais metálicos e ｮ￣ｯｾｭ･ｴ￡ｬｩ｣ｳＬ＠
segundo o Anuário Mineral Brasileiro, ainda que enxertado pela água mineral, foi
de cerca de 2. 325 milhões de cruzeiros, não atingindo, pois, sequer 0,5% do PNB
estimado para esse a.no; pior ainda o valor dos não-metálicos produzidos, que foi
de 655 milhões de cruzeiros; nesse ano não atinge 0,15% do PNB. Para que se
faça uma idéia, os índices correspondentes para os Estados Unidos, nesse mesmo
ano, são de 1,3% e 0,85%; essa superior participação do setor mine.ral (mesmo
excluindo combustíveis) na formação C:o produto nacional ainda se torna mais significativa em comparação com a situação brasileira, considerando-se · a muito menor
impcrtância do setor primário para a estrutura da produção americana . Considerese ainda o caso do Canadá, em que, por um lado, haverá maior analogia com o
Brasil no aspecto referente à importância relativa do setor primário da economia
e, de outro, não servirá de reforço para a noção infantil de que alta atividade em
uma indústria extrativa é sinal distintivo de subdesenvolvimento econômico: nesse
pais em 1972, a produção de minérios e concentrados metálicos cóntribuiu com
2,9% e dos não-metálicos com 1,1% para a formação do PBN . Finalment&i em pais
como a República Federal Alemã , com predominância quase exclusiva doi" se tores
secundário e terciário da economia, com recursos naturais hoje muito escassos,
como comp :ova a intima participação da produção doméstica de minérios e concentrados metál'cos (0.3% do PNB) , a produção de não metálicos tem expressiva
participação na formação desse produto, atingindo 1,5% do PNB.
Há ainda outro aspecto de extrema importância para o pais, pelo qual nunca
será demais insistir (ainda que correndo o risco de tornar a repetir o óbvio e o
por demais sabido) na urgente necessidade de ampliar a produção mineral: trata-se
da balança de pagamentos.
Em 1974 o saldo negativo do comércio internacional brasileiro de bens minerais
atingiu o valor aproximado de 5. 700 milhf.es de dólares, que corresponde praticamente à ordem de grandeza do déficit de nosso balanço de pagamento desse ano.
Dessa importância, cerca de 3. 300 milhões corresponderam a combustíveis minerais
e seus derivados, restando cerca de 2. 400 milhões , devidos a minérios e concentrados metálicos e não-metálicos e/ ou seus produtos industriais primários. Conforme se pode ver na Tabela 3, nesse resultado a principal parcela negativa se refere
à importação de produtos siderúrgicos , qt:e, provavelmente, foi anormalmente alta
durante o ano de 1974 e que deverá reduzir-se e até desaparecer, em prazo curto,
pela execução do Plano Siderúrgico Nacional. Com isso, o balanço comercial de
be-.s minerais metálicos se equilibrará, pois a importação de minérios concentrados,
metais e ligas não-ferrosas ｢￡ｾｩ｣｡ｳ
Ｌ＠ de equacionamento e solução mais problemática
e longa, é quMe exatamente ｣ｯｭｰｾｮｳ｡､＠
pela exportação de bens metálicos. Resta,
pois. a necessidade de equacionar e, no prazo mais breve possível, fazer produzir
minas e usinas nacionais para substituir a importação de minerais, . concentrados ｾ＠
produtos primários não-metálicos, que consumiram quase um bilhãó ope dólares das.
reservas brasileiras em 1974 e, hoje, provavelmente, ultrapassariam essa marca.
Minha opinião pessoal é de que temos reservas de minerais e outros recursos naturais mais que suficientes, para substituir a importação da quase totalidade desses
bens e ql.le já temos ou podemos criar imediatamente, no pais, a tecnologia e
6ngenharia necessárias para a transformação desses e de outros recursos nãome:álicos em riquezas, como procurarei mostrar, em seguida, para os mais Importantes deles.
A produção mineral brasileira, como um todo, é claramente muito menos desen volvidé'. que o restante da estrutura ecor.ômica do país e, para corresponder ao
produto nacional, precisaria, dentro do mais breve tempo, ser pelo menos triplicada;
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TABELA 3- EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
DE BENS MINERAIS
ANO DE 1 974
VALOR EM MILHÕES DE DOLARES (US$)

BENS MINERAIS
EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

SALDO

1 MINERAIS E CONCENTRADOS
NÃO METÁLICOS
1.1-

ENXOFRE.

-

36,2

-

36,2

1.2-

FOSFATOS( MINÉRIOS E CONCENT.)

-

76,3

-

76,3

1.3- CONCENTRADOS POTÁSSICO$

-

71,8

-

71 ,8

14- OUTROS

44,5

34,0
-·---------

TOTAL

( 1)

44,5

10,5

+
..

218,3

·-----

173,8

-

2 PRODUTOS INDUSTRIAIS
PRIMÁRIOS NÃO METÁLICOS

I

I

2.1-FERTILIZANTES FOSFATADOS
2 2- FERTILIZANTES NITROGENADOS
2 3-CIMENTO

-

3. MINÉRIOS E CONCENTRADOS
METÁLICOS -TOTAL ( 3)

275,9

3,3

145,8
9,7

I 5 ,I

287,7

-

2.4- ELEMENTOS E PRODUTOS
QUÍMICOS INORGÃNICOS

TOTAL ( 2 ).

I ,3

·- - · - - -

------

I 9,7

7!9,1

274,6
145,8
6,4

-

-

272,6

-

--

--

-· ---

-- --

-

699,4

641,8

52,3

+

589,5

4.1- PRODUTOS SIDERURGICOS

I 01,9

I 654,0

-

I 552,1

4. 2- FERRO- LIGAS

49,0

9,5

4 3- METAIS NÃO FERROSOS E
SUAS LIGAS

30,9

635,7

4. PRODUTOS INDUSTRIAIS
PRIMÁRIOS METÁLICOS

TOTAL (4)

181,8

2299,2

+
-

39,5
604,8

2117,8

FONTE- COMPANHIA OE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS- OIR FINANÇAS
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dentro d: sse setor a produção de minérios e ｾﾷｲ･､ｵｴｯｳ＠
primários não-metálicos deveria ser de cuplic ada : isso só poderá ser feito, se todos os esforços convergirem
para isso , sem se perder precioso tempo em intormináveis discussões, tais como
estatização ou privatização. localizações privilegiadas e alternativas de transporte,
atendimento de reivindicações localistas ou absoluta liberdade de escolha, etc.
Esses e outros ass..;ntos da mesma natureza são certamente importantes, mas a
espera para a sua completa e perfeita otimização pode , ao contrário do que acontecia aos britânicos. ·fazer-nos perder a guerra, sr,m haver perdido uma única batalha .
·
3 -

PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS MINERAIS NÃO-METÁLICAS NO BRASIL

Em nossa análise. necessa riamente rápida e ･ｳｱｾＮＺｭ￡ｴｩ｣｡
Ｎ＠ trataremos dos seguintes grupos e substânci?.s minerais:
1Matérias-primas para a grande indústria química e de fertilizantes :

1. a
1. b
I .c
l.d I .e -

En xof re elementar f> de outras fontes
Fosfatos m1nerais (rochas e concentrados)
Sais de potássio
Sal
Fluorita

Matérias-primas complementares para a siderurgia:

11

III -

11 . a
11. b

Magnesita
Fluorita

III a . -

Concentrados titan iferos

Deixarão de ser tratados, por falt a de tempo e/ ou de dados, algumas substâncias dos grupos já citados, bem como outros importantes grupos, tais como:
IV
V
VI
VIl

-

Matérias-primas
Matérias-primas
Matérias-primas
Matérias-primas

para
para
para
para

indústrias cerâmicas e de vidraria
indústria de refratários
indústria de isolantes
indu stria de cimento e cal , etc .

Os quatro primeiros itens do primeiro grupo, do enxofre ao sal, têm enorme
e maciço significado económico pelas seguintes razões:
a)

A pronta e eficiente colocação em produção de reservas e recursos naturais já encontrados e, em grande . parte, disponíveis, permitirá reduzir, em
mais de 80%. o déficit comercial na pauta de não-metálicos, que, como
vimos, em 1974 já se aproximava de bilhão de dólares e, hoje, deve haven
ultrapassado essa barreira;

' b)

Essas substâncias minerais exercem um grande efeito multiplicador e também modernizador em áreas prodUtivas prioritárias. como a agricultura, a
indústria química, etc. e uma disponibilidade interna segura e até, com
excesso de oferta, serviriam para dissipar eleitos de um eventual represamenta de demanda do passado ;

c)

Dado o porte das instalações produtivas necessanas, abrirão, como já vêm
lazer.do , excelentes oportunidades de criação e desenvolvimento de tecnologia nacional, de fortalecimento dos se-rviços de engenharia brasileira e,
conseqüência imediata, verdadeiro e estável desenvolvimento da indústria
de equipamentos produtivos .

Os outros grupos e itens não representarão , pelo valor intrínseco de sua produção. importante reforço para o produto nacional, porém desempenham, todos,
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Importantes papéis na economia global, seja porque são insumos menores, porém
essenciais, de setores básicos, tais como substâncias complementares da indústria
siderúrgica, ou representam matéria-prima pa,ra largos setores da indústria tão importante como a da cerâmica e de vidraria, ou, finalmente, porque representam oportunidade de dar ao país vantagens comparativas importantes, ao exportar concentrados minerais ou produtos Industriais em que se casaram características novas
de jazimento e natureza mineral com inovações tecnológicas apropriadas a essas
caracterlsticas, como pode ser o caso, em futuro próximo, dos concentrados minerais
e pigmentos titaníferos.
Passemos, pois, a examinar, sucintamente, os recursos naturais, a tecnologia
disponível ou em desenv.olvimento e os planos produtivos para os minerais e matérias-primas naturais mencionados.

4 - PRODUÇAO E PROGNóSTICO DAS PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS
A)

Enxofre e Seus Portadores
A-1 -

Fontes de Enxofre

Podemos distinguir três principais possíveis fontes supridoras de . enxofre e seus
compostos:
1 .1 -

Mineração de enxofre elementar
Atende a cerca de 60% do consumo de enxofre no mundo; quase toda a
j)rodução de enxofre elementar provém de depósitos de capeamento de domas
alcalinos, lavrados pelo processo Frasch: o proouto será enxofre liquido de
alta pureza (99,5% S), que é, freqüentemente, transportado, ainda liquido, ao
processamento posterior, especialmente para a fabricação de ácido sulfúrico.
Este processamento, neste caso, é extremamente simplificado.

1.2 -

Recuperação do enxofre elementar
Consiste, principalmente, na separação de ácido sulfidrico ou de compostos
organo-sulfurados, que acompanham o petróleo e seus produtos de desti ·
lação, ou certos gases naturais ou, ainda, os produtos de retortagem de certos
folhelhos (xistos) betuminosos. Quando o portador do enxofre não é o ｈｾｓＬ＠
a separação é precedida pela hidrogenação dos compostos tio-orgânicos para
redução de todo o enxofre a gás sulfídrico; este é extraído dos gases., vapores ou líquidos po·r absorventes apropriados, como a dietolamina; o gás
sulfldrico, liberado do absorvente, é processado em usinas de conversão a
enxofre elementar, utilizando o processo Claus modificado (conversão catalftica).

1 •3 -

Utilização de sulfetos metálicos
Minérios e concentrados de sulfatos metálicos constituem, na falta de enxofre elementar nativo, a alternativa mais freqüente e importante para suprimento industrial desse elemento, respondendo por cerca de 30% do consumo mundial. Na verdade, entretanto, este não é um grupo homogéneo e há
grandes diferenças de natureza, disponibilidade e desempenho económico
para os seguintes subgrupos:

1.3.1

Minérios e concentrados de pirita provenientes de jazidas metalíferas
Este é o subgrupo de real importância no abastecimento mundial de enxofre e compreende os concentrados de pirita ou pirita e pirroWa, com teores
entre 40 e 50% S e ganga não-carbonos a. Esses concentrados são produzidos, quer a partir de minerações especificas de minérios de pirita,
quer como subproduto da concentração de minérios sulfatados dos metais
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não-ferrosos. Esses concentrados são usualmente utilizados para a produção direta de ácido sulfúrico, em esquema que segue, em linhas gerais,
ao mostrado na Figura 2, porém com forno apropriado para ustulação e
queima com enriquecedores do gás de queima e, às vezes, com aumento
dos estágios de conversão e absorção, resultando em investimentos ｭ｡ｩｯｾ＠
res (2 a 2,2 vezes, aproximadamente), que para uso do S elementar; a
relação de custos de produção é ainda maior (2,0 a 2,5 vezes) .
Além dessa forma de utilização há, e em uso muito lim•tado no mundo,
processos em que parte do enxofre contido (50% no caso do processo
mais importante, em uso na Usina de Outokumpo Oy, na Finlândia) pode
ser produzido na forma de enxofre elementar, o restante sendo convertido para ácido sulfúrico. Processos para retirada de todo o enxofre contido para produção da forma elementar têm sido propostos e tentados
em forma limitada, mas ainda sem sucesso industrial comprovado.

1.3.2

Utilização de concentrados de pirita provenientes do beneficiamento do
carvão mineral
ｾ＠

Praticamente sem nenhuma importância, até hoje, na perspectiva mundial.
Devido à inevitável presença de matéria carbonosa na ganga, agravandose as dificuldades de queima, enriquecimento dos gases sulfurosos e, especialmente, de conversão, com correspondentes aumentos de investimen·
tos, de custos de produção de ácido sulfúrico (2,5 a 3 vezes, pelo menos,
de enxofre elementar) e os riscos operacionais .
Recuperação de anidrido sulfuroso produzido no processamei.1to metalúrgico de concentrados sulfetados de não-ferrosos

1.3.3 -

Trata-se de prática óbvia de utilizar os gases de ustulação para produção
de ácido sulfúrico, seja pelo valor desse subproduto, seja para proteção
ambiental .
Uma quarta fonte supridora de enxofre e seus compostos seria constituída
pelo processamento de sulfatos; sejam naturais, principalmente (gipsita ou
anhidrita), sejam artificiais (sulfato cálcico, heml ou dihidratado, rejeito da
fábrica de ácido fosfórico).
Diversos processos foram propostos, algumas usinas implantadas, porém,
ao que parece, até o momento, todas se mostraram impraticáveis tec!licamente ou antieconômicas.

A-2 -

2.1 -

Fontes Brasileiras de Enxofre ou seus Compostos Industriais -

Projetas

Enxofre elementar nativo
Não há mineração ou reservas conhecidas de enxofre nativo no Brasil; contudo, há notícias de recente constatação de ocorrências em capeamento de
domas descobertos , em nossa plataforma continental, porém, aparentemente,
com pequenas perspectivas de rápida entrada em produção, devido não só
à inexistência, ainda, de adequada pesquisa mineira, mas, ao que parece, à
distância da costa e profundidade do fundo oceânico.

2.2 -

Enxofre elementar recuperado
Trata-se da única fcn:e produtora atual doméstica, com enxofre recuperado
das refinarias. Dados não muito seguros estimam que a produção brasileira
foi da ordem de 40.000 t em 1971; nesse mesmo ano, nossa importação de
enxofre elementar foi de 600.000 t.
Neste grupo, contudo, se inscreve o mais importante projeto, ora em fase
final de estudo de viabilidade, de produção no país : trata-se da recuperação
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de enxofre elementar, a partir dos prod,!J!Os de retortagem dos folhelhos betuminosos da formação lrati (impropriamente denominados xistos lrati), da jazida de São· Mateus do Sul, Estado do Paraná. O projeto é da PETROBRAS,
que desenvolveu processo próprio, denominado Processo Petrosix, através de
vários estágios de estudo e pesquisa e vem, desde 1971-1972, operando uma
usina de demonstração industrial.
O anteprojeto, de cuja elaboração tivemos satisfação em participar, prevê
lavra e tratame'lto de 112.000 l/dia de rocha betuminosa, para produção de'
cerca de 50.000 barris de óleo, 1,8 milhões de m:l de gás e 700 a 800 t de
enxofre elementar por dia.
Se implantada, ·essa usina poderá, pois, fornecer entre 230.000 a 260.000 !/ano
de enxofre elementar.

2. 3 -

Enxofre combinado
Não há no momento, ao que se saiba, produção efetiva de ácido sulfúrico ou
outro derivado, proveniente da utilização de concentrados pirítícos, quer proveniente de jazidas metálicas, quer de pirita carbonosa. Não há jazidas especificas de pirita, com reservas adequadas à utilização econômica. Há, entretanto, possibilidades de produção de concentrado pirítico não carbonoso como
subproduto da concentração de minérios· sulfatados de Zn e Pb -da jazida de
Morro Agudo da Mineração Novo Agudo S/ A, em Paracatu, MG. O estabelecimento do quadro final de reservas e projeto de lavra, bem como o estudo
do processamento e o projeto de lavra, bem como o estudo do processamento
e o projeto de beneficiamento de que participamos, estão ainda em andamenmento; pode-se esperar, entretanto, disponibilidades da ordem de 60.000 l/ano
de concentrado piritoso, contendo, pois da ordem de 30.000 l/ano de enxofre.
Há também no país uma larga quantidade, que, em determinadas condições,
poderá ser aproveitada economicamente, de enxofre contido em pirita associada aos depósitos de carvão mineral. Estudos sobre as possibilidades e modalidades de seu aproveitamento vêm sendo feitos desde há muito, especialmente desde a Comissão de Enxofre, na década de 50, culminando com a
elaboração do projeto do !CC-Indústria Carboquímica Catarinense S/A, ora
em implantação e.m ·lmbiÍuba. Santa Catarina, destinada ao processamento
químico. para ｰｾｯ､Ｇｵ￣｣＠
de ácido sulfúrico, de concentrados piríticos carbonosos e que dêverá "entrar e·n operação em 1977. Segundo dados da ICC, a
fábrica deverá p'roduzir cerca de 300.000 t/ano de ácido sulfúrico e deverá
consumir, para isso, cerca de 250.000 ti ano de concentrados piríticos (44% S
e 8% C).
Por inexistência aluai ou prevista de outra consumo industrial desse ácido,
no seu raio de influência, o projeto precisou prever a Integração local, a ser
feita com fábrica de ácido fosfórico e de fertilizantes derivados. Não fazem
parte do projeto instalações de tratamento ou retratamento dos rejeitas do
beneficiamento do carvão, para produção de concentrados piríticos de qua.lidade aceitável e razoavelmente uniforme (especialmente quanto a limitação
do teor de matéria carbonosa), o que, segundo decidido pelo CNP, foi deixado
a cargo das empresas mineradoras. Dado o baixo preço que pode ser pago,'
na base CIF fábrica, ao concentrado plrltoso a ser fornecido, vemos a pos·
sibllidade de que haja dificuldade no seu suprimento. Não temos, também,
maiores informações sobre a origem, forma e condições do suprimento de
concentrados de minério fosfático, bem como do destino previsto para a produção, a não ser quanto ao aparelhamento do porto para permitir o atracamanto de navios médios (25.000 t) e a mecanização do descarregamento e
transporte dos 300.000 ti ano de concentrados fosfáticos que deverão ser utilizados na usina.
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A-3 -

Presente e Futuro da ProduçAo e Tecnologia do Enxofre e Seus Derivados
no Brasil

O consumo 'aparente de enxofre no pais em 1974 foi da ordem de 640.0001,
das quais 600.000 foram importadas. Esse númaro é, entretanto, inadequado
para base de projeções, pois a substituição de importações, que fatalmente
se dará até 1980, de produtos processados e semiprocessados, especialmente
de fertilizantes, elevará radicalmente o consumo doméstico desse elemento
e/ou de seu principal derivado, o ácido sulfúrico. É oportuno que, neste momento, se repita a advertência de que a otimização isolada de projetos que
utilizam esse insumo, por exemplo, para fertilizantes solúveis fosfatados, levando à escolha da linha de fosfatos amoniacais (MAP ou DAP) em detrimento
das linhas de superfosfatos (triplo ou simples), podem levar em conjunto a soluçAo insatisfatória, pelo considerável aumento de demanda que não poderá
ser satisfeita por produção nacional. Senão vejamos:
Em 1974 foram utilizados, no Brasil, cerca de 520.000t de P.,O" na fabricação
ano, com
local de fertilizantes solúveis; dada a estrutura da produçãÕ ｲｩｾｳ･＠
predomínio das linhas de superfosfatos, pode-se estimar qué o consumo de
enxofre, em fertilizantes, nesse ano, tenha sido da ordem de 390.000 I; teria
sido, portanto, aproximadamente 250.000 t a parcela utilizada em outros usos
Industriais.
Em 1980, o consumo de P2 0 em fertilizantes terá atingido, provavelmente, a
5
altura de 1.700.000 toneladas e, como se verá, há condições e conveniência
em que sua totalidade seja suprida pela produção mineral brasileira e processada, para fabricação de fertilizantes no pais. Isto equivale a acrescentar processamento para 1.180.000 t de P:-:0 5 . Se for escolhida, exclusivamente, linha
de fosfatos amonlacais (MAP ou DAP), o consumo adicional de ácido sulfúrico, em termos de enxofre elementar, irá a 1.300.000 t, enquanto que, se os
novos projetes se repartirem Igualmente entre fosfatos de amõnio e superfosfatos, a demanda adicional de enxofre será .da ordem de 1.000.000 t.
Por outro lado, a utilização desse elemento nos outros setores industriais
terá também crescido e se adotarmos um -índice de expansão conservador,
de 5% a. a., termos atingido em 1980 cerca de 340.000 t para esses usos extrafertilizantes. Teremos, portanto, para 1980, os seguintes prognósticos de
consumo:
• fabricação de fertilizantes já existente em 1974 -

380.000 toneladas;

• ampliacão da produção de fertilizantes totalmente com fosfatos de amônio
- 1.300.000 toneladas;
• outros usos industriais -

340.000 toneladas;

• demanda total em 1980 -

2.020.000 toneladas.

Se metade da ampliação da produção de fertilizantes se fizesse na linha de
superfosfato, haveria redução c! a demanda total para cerca de 1. 750.000 t. Na
melhor das hipóteses, a produção doméstica em 1980 seria. de 70.000 t de
recuperação em refinarias (aluai, expandida a 1O% a. a.); 250.000 t do projeto Petrosix; 10.000 do projeto ICC e 30.000 do projeto Morro Agudo, num
total de 450.000 t, restando, pois, um déficit a importar de 1.570.000 ou
1.300.000. toneladas anuais.
O panorama tecnológico é o seguinte:
• no projeto São Mateus do Sul, o desenvolvimento do processo foi feito pela
Petrobrás e toda a engenharia está sendo e, provavelmente, continuará a
ser feita por empresas nacionais;

Ｂ［＼ｴ
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• no projeto ICC, o desenvolvimento de processo e engenharia básica parecem estar a cargo de empresas estrangeiras (Mitsubishi para a produção de
ácido sulfúrico e Krebs para fertilizantes);

3.

• no projeto Morro Agudo, todo o desenvolvimento de processo e engenharia
estão a cargo de empresas nacionais.

B)

Fósforo
8-1 -

Fósforo, Dochas Fosfáticas e Seus concentrados

O fósforo, elemento essencial para a vida em todas as suas formas, é, por
isso, da maior importância na vida econômica moderna: nesta, seu suprimento depende exclusivamente da indústria extrativa mineral, pelo aproveitamento de rochas e de depósitos de conteúdo anormalmente alto desse elemento. Os minerais
contendo fósforo são sempre do gênero fosfato e os destinados à produção desse
elemento ou de seus derivados são, com uma única exceção, fluorfosfatos de ,
cálcio, constituindo, em seu conjunto, um grupo de espécies minerais pouco diferenciadas, denominado grupo da apatita, todos com uma única estrutura de
agregação ou célula básica muito característica; os componentes do grupo, entretanto, podem aparentar grande variedade de cristalinidade e exibem numerosas pequenas variações na composição química, uma e outra em torno de uma
forma cristalina característica, hexagonal de hábito prismático alongado e de
composição química básica expressa por Ca 10 F (PO 4 )r., que identificam o re2
presentante típico da família, a apatita. A exceção mencionada é a da utilização
de rochas com minerais do grupo dos fosfatos de alumínio, com produção industrial efetiva até agora limitada a uma jazida da costa ocidental africana.
As jazidas de fosfatos passíveis de utilização econômica costumam ser divididas
em duas categorias, a saber: jazidas apatíticas ou de origem magmática e jazidas
de fosfóritos, ou de origem sedimentar. Na verdade não se trata de distinção apenas
genética, uma vez que as caracteristicas das jazidas de uma dessas categorias diferem das de outro grupo de forma consistente, tanto no que se refere ao depósito em
si (forma, atitude, tamanho do depósito) como em relação à natureza e estrutura cristalina dos minerais fosfáticos e da ganga, a textura, etc.
As jazidas magmáticas, atualmente, respondem por cerca de 15% da produção
mundial, as sedimentares correspondendo a 85% .
A recente descoberta dos extensos depósitos da formação Bambuí, em Patos de
Minas e Coromandel , pode vir a acrescentar um novo grupo na classificação das jazidas, o de depósitos sedimentares transformados por metamorfismo.
1.1 -

As jazidas magmáticas, obviamente relacionadas a rochas ígneas, estão ｳ･ｭｾ＠
pre associadas a instruções alcalinas e, assim, em geral, distinguem-se pela
sua desconexão com a geologia regional, pela sua limitada extensão em área
horizontal (de menos que 1 a mais de 50 km2), pelo grande desenvolvimento
vertical , de até várias centenas de metros, pela natureza cristalina das suas
rochas; a composição mineralógica da rocha não alterada é em geral muito
complexa e muito variada, de lugar a lugar; o fosfato é sempre apatita, quase
sempre em quantidades subordinadas a outros componentes mais Importantes; entre os minerais não fosfáticos os mais importantes e presentes sempre
são os silicatos (feldspatos, feldspatóides e piroxênios), predominantes nas
jazidas sienítico-piroxeníticas, como as de Kola (URSS) e de Phalaborwa
(U. S . Africana\ . ou os carbonatos alcalinos (calcita e dolomita), nas jeiZidas
carbonatíticas (Sukulu, Jacupiranga), num e noütro caso com quantidades subordinadas de magnetita, ilmenita e muscovita e com a mais variada combinação possível , em quantidade e qualidade, de outros minerais, usualmente
como componentes acessórios como exemplos estênio-titanita, zircão e
pirocloro, calcooirita e bornita. perowskita e anatásio , barita e pirita, etc.
Em países tropicais, •como o Brasil, as jazidas desta c11tegoria podem apresentar-se profundamente alteradas pelo intemperismo e, quando deixa.do "i n
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süu" o manto de alteração apresentará características radicalmente diferentes das das rochas que lhe deram origem, de forma a constituir uma classe
de depósito diferente dos há pouco descritos - que chamaremos depósitos
apatiticos residuais . Eles se caracterizam em geral pela maior riqueza em
apatita em relação às rochas que lhe deram origem porém boa parte da
apatita estará mais ou menos superficialmente alterada, e, às vezes. uma
parte terá sido inteiramente transformada em fosfatos não cálcicas. Dos minerais da rocha original, os carbonatos ordinariamente terão sid o inteiramente
decompostos e removidos por iixiviaÇão, os silicatos mais ou menos completamente alterados e transformados nos produtos terminais argilosos e, assim ,
por diante.
Dos depósitos de oriqem ígnea, como os descritos .. só estão em produção
industrial depósitos não alterados (não residuais) .. de rochas sienito-piroxeníticas, na União Soviética (Maciço de Khibina, Península de Kola), tratando
rocha com cerca de 17% P,,O_, produzindo cerca de 12 milhões de toneladas/ano e na África do Sul, ｣ｯｾ＠
teor de alimentação de 8 a 10% P,,O_, produzindo cerca de um (1) milhão de toneladas/ano de concentrados losfátlcos. Depósito de apatita associada a carbonatos e depósitos de natureza residual só estão em produção no Brasil, como se verá adiante.

1.2 -

Jazidas sedimentares

Nas jazidas deste tipo, como o nome indica, os fosfatos minerais estão contidos em um ou mais estratos de uma seqüência sedimentar determinada: esta
seqüência é sempre de sedimentos marinhos, de tipo plataforma ou tipo geosinclinai. As jazidas caracterizam-se, pois, por extensão horizontal usualmente
e pequeno desengrandes, de dezenas, centenas ou até milhares de ｫｭｾＮ＠
volvimento vertical, limitado a uma ou algumas camadas de não mais que
poucos metros de espessura. A atitude é usualmente horizontal ou sub-horizontai. A composição mineralógica é freqüentemente relativamente simples,
em que os componentes não fosfáticos são predominantemente sílica (areia),
argilas e detritos de organismos animais e vegetais; os fosfatos aparecem em
aglomerados de grãos finos, de natureza às vezes aparentemente não cristalina, e as espécies minerais mais freqüentes são variações de apatita denominadas francolita e dahlita. Os aglomerados muitas vezes têm forma esferoidal que leva a denominação de micropelotas . A riqueza de estratos fosfáticos
(que poderíamos denominar fosforitos) pode variar desde alguns porcentos
de P2 0,, até cerca de 30% ｐｾＰ
Ｕ＠ (Khourigba, Marrocos). em que o leito será
constituído, praticamente, só de francolita.
B-2 -

Fontes Brasileiras de Fosfatos. Empreendimentos e Projetas.

2.1 -

De origem magrm!itlca

No Brasil, ao contrário do que, como vimos, acontece no mundo, a totalidade de produção industrial aluai de concentrados fo sfáticos para uso na
indústria de fertilizantes provém de jazidas de origem magmática, e fosfatos
dessa origem continuarão a predominar por muitos e muitos anos. A esse
respeito, a nossa posição no contexto mundial é única , por várias razões :
a) O Brasil detém o privilégio de operar e processar minério fosfático da
única jazida de carbonatito apatitico não alterado do mundo, isto é, de
executar a concentração de apatita de rocha com ganga essencialmente
constitu.ída de calcita e dolomita, na Mina e Usina de Jacuplranga. Estado de São Paulo.
O processo de concentração, que desenvolvi do estágio de laboratório
ao de aplicação industrial e o projeto e implantação de instalações industriais, cuja elaboração e execução tive a satisfação de dirigir, com equipe
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própria, com parte da qual continuo ainda hoje a trabalhar, resultaram no
empreendimento que tem os seguintes caracteres distintivos:
I) Faz a única separação corrente entre apatita, de um lado, e ca.lclta,
de outro;
11) Trata o minério de mais baixo teor, no mundo (5%
ｐ

Ｒ
ＰｾＩ［＠

III) Produz concentrado de alto teor (36% P 0 ), com uma das mais altas•
2 5
recuperações (provavelmente, a maior, se excetuarmos Kola);
IV) Permite o aproveitamento econOmlco quase total dos rejeltos de tra·
lamento.
A Usina de Jacupiranga opera nas condições mencionadas, desde 1970;
a escala inicial de opera cão tratava cerca de 1,3 milhões de toneladas/ano
de minério apatftico a 5% P 5 e produzia cerca de 135.000 t/ano de
concentrado apatítico a 36% P2 0 ; há cerca de dois anos passou por
5
uma expansão prevista no projeto original (de 3 para 4 linhas na con·
centração), bem como por melhorias operacionais e de processamento,
introduzidas pela aluai equipe técnica da Serrana S. A. de Mineração, com
elevação da capacidade a mais de 200.000 toneladas anuais de concen·
trado.

p

b) O Brasil detém, ainda, o privilégio de ter desenvolvido processos adequa·
dos para tratamento de minérios residuais, provenientes da.lntemperização
de corpos carbonatíticos e/ou slenltlco-piroxênicos de composições mi·
neraiógicas e químicas, as mais variadas, a saber:
I -

Projeto Arafértll, da Aratértll - Arax6 S.A. Fertlliz&ltes e Produto.
Químicos, na mina do Barreiro, Arax6, Minas Gerais:
Minério de origem magmática, jazida de tipo residual, com reservas
medidas superiores a 100 milhOes de toneladas de minério com teor
de 15 a 16% P2 0 ; minério de natureza e composição extremamente '
6
variada e complexa e que apresentou os maiores problemas para
o desenvolvimento de processo de beneficiamento. O proJeto de
aproveitamento industrial, ora em fase adiantada de construção e
implantação, a iniciar operação no fim ç:leste ano, contempla a lavra
e tratamento de cerca de 2,5 milhões cie toneladas de minério para
produzir cerca de 550.000 toneladas de concentrado fosfático a
36% P.,O", a serem totalmente absorvidas pela Industrialização quimica integrada, para produção intermediária de ácido fosfórico e
final de MAP (fosfato de mono-amOnio). Pàra este projeto, o desen·
volvimento de processo, engenharia básica · e engenharia de Instalações estão a cargo das coligadas : Paulo Abib Andery S/A Engenharia para a Indústria Mineral e E. I. M. Engenharia para a Indústria
Mineral S. A. e a engenharia ciyil, elétrica, de suporte, etc., a cargo
da Promon Engenharia S. A. O gerenciamento geral está a cargo da
própria Araférlil .
O processamento qulmlco, ao que sabemos, ainda não está totalmente definido, sendo, entretanto, pratioamente certo que o desenvolvimento de processo e engenharia básica virão do exterior.

11 -

Projeto Taplra, da Mineração Vale do Paranaíba S.A. - VALEP, em•
presa do Grupo C.V.R.O., em Tapira, Estado de Minas Gerais:
Também minério de origem magmática e jazida de natureza residual.
Minério de natureza também bastante complexa, com a presença,
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na jazida, de corpos com mineralização simultânea de fosfatos e
titânio e de fosfatos e nlóbio, porém com maior facilidade de concentração de apatita que a de Araxá (Barreiro).
O projeto de aproveitamento industrial, ora em implantação, a Iniciar
operação em maio de 1978, tem o seguinte fluxograma :

O "lay-out" das Instalações de processamento mineral é o seguinte:
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Os dados referentes a esse respeito sáo os seguintes:
Reserva medida: superior a 280 milhões de toneladas de minério , a
cerca de• 8,5% P 2 0 , com teores variando entre 5 e 17% P c 0 ;,
5

A produção prevista será de cerca de 900.000 toneladas anuais de
_concentrado, com 36% P 0 , para o que serão tratados cerca de
2 5
8,7 milhões de toneladas de minério.
Como vimos, o concentrado, após remoagem, será transportado, por
mineroduto, até as vizinhanças de Uberaba, onde será quimicamente
processado pela Valefértil, empresa associada à Valep, para produção de ácido fosfórico e Map. N<.ste projeto, o desenvolvimento de
processos esteve a cargo de Paa-Eim e toda a engenharia e gerenciamento completo do projelo de miner'!Ção e beneficiamento estão
a cargo do Consórcio Paulo Abib Andery S.A. Engenharia para a
Indústria Mineral - Logos Engenha1ia S.A. e E.I.M. Engenharia para
a Indústria Mineral S.A. O projeto do mineroduto está a cargo da
Bechtel.
III -

Projeto Catalão, da Metais de Goiás S.A. Estado de Goiás:

METAGO, em Catalão,

Minério e jazida de tipos e naturezas semelhantes às descritas para
Araxá e Tapira, mas com composições variadas e .. sui gene ris".
ResElrva superior a 100 milhões de toneladas, com teor médio entre
10 e 12% P 2 0 5 . Desenvolvimento de processo completado ·· pela

PAA-EIM, havendo usina industrial de· demonstração de operação.
Projeto básico de aproveitamento industrial está em elaboração pelas mesmas empresas, com gerenciamento direto da METAGO, para
produção de cerca de 500.000 toneladas anuais de concentrado a
36% P 2 0 5 :
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