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R.E.SUMD
Um grande voluma da pesquises vem sendo desenvolv~do na área de tretaman
to da minérios. No mundo, são divulgados, anualmente , centenas de art17
gos teonicos relatando resultados desses pesquises. No Brasil, o dooumen
to Ayoliocóo e Parsoectiyoo, Volume 4/Engonboria3· editado pelo ConselhÕ

Nacional de Desenvolvimento Cient!~i oo e TecnolÓgico - CN Pq,
em 1982 ,
menciona mais de . vinte entidades etuendo em pesquise na ~ree. O Glt1mo
Encontro ~ecionel de Tratamento de Minérios a Hidrometalurgia, realizado
em Belo Horizonte no ano passado, reuniu cerca de trezentas pessoas.Meis
da sessenta tesas forem defendidas.
Admite-se. porém, que o retorno obtido com esses pesquises, em termos de
avanço oientlfioo e tacnolôgioo, á boixb . se comparado com o retorno for
necido por pesquises em out~es ~roas de engenharia, Porque? Como abor7
dar adequadamente os problemas de tratamento de minériós7 Que l i nhas de
pesquise deveriam ser seguidas pelos pesquisadores para que e probeb111deda de um retorno meia aetiafet ório fossa ecrasoide? Neste trebolho, se
rso opresentedas 8 disc utidas elgumos possíveis respostbs e esaas pergun
tee.
-
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ABSTRACT
Throuahout the world. e areat number of resaeroh ectivitiea hes bean cer
ried out on mineral dreasing . Hundreda of teohnioel papara era publla=
hed ennuelly on this eubject. !n Bre%11. there era mora then twenty 1ns
titutians work1ng on mirterel praoasain& raseerch, es painted out by Avh7
li ão e Pera actives Voluma 4/En e heries, e 1982 publicetion of
t e
Con~elho.Necionel da Desenvolvimento Cient fico e Tecnolóaico-CNPq. Close to three hundred speolellsts ettended the X Encontro Nacional da Trotamento de "inérios a Hidromatoluraie. held et Belo Horizonte lest yeer.
Over aixty teohniool pepere ware preaanted et thet confarence.
However, tha aoientific end teohnologicel edvenoa reeultad from ell thia
effort is amoll when compered with the return obteined 1n other erees cf
En&ineerin&• Why7 How to better epproech reseerch problema in mineral
dreaelna? Whlch reaeerch linea should be followed in order to essura
e
more euccasaful return7 Thla work la en ettempt to enswer the questiona
ebove.

• * *

]01

wpa~eoe que a pe~feigão é at~ngida
não no inetante em que não há maie
nada a ao~eeoentar a máqutna e eim
quando não há mais nada a eup~imi~"·
(Saint-E~upé~y ~

~.

1939, Em Xerra dqs

traduçao de Rubem Braga).

l1iiB.QillLÇÀQ
Britegem, moeaam, pene1remen€o, cleaai~iceyeo em fluidos, separação por
métodos greviticoa, filtreçiio e aecege1J1. aiio operações mileneraa. A anti
ge arte do procaaeemantc da minereis foi descrito pala primeira vez
em
1556, por Georaiua Agricola, no seu notável livro Qt Ra Matolica. Oa e·quipomentoa aro~ simples e rudes, movidoe pela éaue, pelo vento, por tre
çõo animal ou pelo forço humana. Até meedoe do aiculo passado, • poucaã
veriededaa de bane minerais arem produzida• em quantidades pequenea,
a
os máquinas de Aaricola arem usadas com eficácia.
No pe~Íodo de 1850 até o final do aiculo XIX, com e induatrieliza~eo em
marcha • o oonaaqOente aumento no produção de minerais. o vapor a dapoia
a alatricidode peaaaram o ser ampragodoa como forçe motriz dos máquinaa.
Os britadoras, moinhos e separedorea tinham um deeenvolvimanto prcareaai
vo. Foi . ... , per!odo que aurg~ram De precuraorea da pesquise am trote~
manto da minérios. Merecem citeçÕD, DI trobelhaa de Robert Richerda,naa
Estadas Unidoa, e Ritter Rittinger, no Europa . Riohorde, professor
do
Masseohu eetta Inat1tuta af Taahnology - MIT, conatruiu o primeiro laboratório ~a procaasemantc da minareis a eaorevau o livro TextbooK gf pra
preeaing. Na aaa tretedo.•Ri~herds moatrou-aa ~afanaor do empirismo, epresentou uma colaten1e ~os dedos de indústria a menifaatou-aa contrário
àa idéias da Rittingar, qua acreditava aer poaa!val um trotamento motamá
tico pare ea opareçóea da beneficiamento. ·
Na par!odo do 1n!a1o do século atá e d~cado da 40, ea usinas qua operavam na aacele da el&una milha res ~· tonaledea por die passarem a trabalhar em aacelea aup ariores e 50 mil tonalodea por d1e. Os
seperedoras
m~gnáticos e •!•tr~atáticos aram.dasenvolvidoa.
O processo da concantr~
çao par floteçeo surgia no Auatralie, em 1905, e etin&ie sue maturidade
nos Estodoa Unidoa, por volte da 1935 . Eaee proceeeo mudou o deatino do
setor mineral, poaeibilitondo o eprovaitementa da minérios manca ricos •
da liberação em fsixea sronulomãtricee moia fines. A flateçõo é, ati ho
jo, e meia axpreasivs conquiste de área. Sam ale, teria sido impoasi~
val elconQermoa c etuel aatedo da 1nduatriel1ZaQáo em que vivamo s . No América do Norte, eu rgiem elguns trebslhoe da paequiae de importância, oemo o de Cottral '(19121, sobre seperoçõa aÓlido-aás . a a de Coa a Chvan
gar (19161, sobra ndimantoçáo. Em 1927, Arthur Toggart, professor
de
Columbia Univeraity, publicava aau Hon~bopk pf Qre Draaeing, contando uma grande quantidade !a,informeçõe a preticea •o'hidea nas usinaa, a aema
lhança do trabalho da Richerds. Tegaart. porim. foi mais adiante, enelÍ
eando asses infarmeçõaa a estabelecendo relaç$ea emp!ricoa, tabelei a é~
bàcos. Foi ainda nasaa periado, ne dicede da 30, que Antoine
Geudin,
professor de Montano School of Minas a Jepo ia do ~IT. publicou Flptptipn
(1932) e ~rinciolto gf Mineral OrelaiD I (193 9), d~vidindo definitivamente o historie do tratamento de minarica. Antes, oa processos arem eaaen
cialmanta erte1 depois , adquirirem ~urdementoa cient!ficoa e tronafor~e~
rem-se em proceaeoa da uma verdadeira eq;anher1o. Geudin lacionau • tr.!
nelhou em paaquho até o seu falecimento, "'"' 1974. O Professor
Geud.tn
foi, aem dÚvidea. 'o maior ligure do pro caaaemanto da minareis. Ao eats·balecer ee beaea ctantíficea para ea operações do éree,ala mostrou que o
de•envolvim anto e controla dos prooeaaoa io daplndar de intensa paaquiae
ligado aoa oempca do m1naralog1e. de fenômenoa ~~ transporte, de Qu!miae
de auparficie, de tarmodinêmice, de cinética a outros .
No perÍodo' doa anca 40 até p~r volte de 1970, durante o carreiro da Geudin, via-se uma grande mudençe •• com a paaquiee e o desenvolvimento recebendo grande etançio por parte das univaraidedea, doa centros da paaqu1aa B daS indÚitri&l dO S8tOr mineral, Quatro arupoa d e pasquiaedoraa,
quase totalmente distintos e iaolodoa, arem formados. Um grupo. compoa•
to essencialmente por engenhairos químico•, abordava os problemea
mail
sob o ponto de viete de dinâmica doa proceaaoa, eatudenda mecanismos
e
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cinitica. pore o eatobe\acimento &a modelos. Motam~ttco e fen8manos de
transporte aro~ oa instrumentais mais uaodoa paloa mambroa dessa arupo.
Um segundo grupo, liderado por ex·elunoa de Geudin, da formeoéo meia mi
naira ou matalúrgioa. era •aia exparimantaliata. Sob a influência
dÕ
maatra. oa peaquiaadoraa daaaa grupo obaervevom oa fenõmenoa e procurovem no químico da auparf!cia axplicoçõea poro os maoon1amos. O~dicovem
·aa. principalmente, ooa procaaaoa nos quota aram ~aia marcantes oa afeitoa doa propriedades dos interfaces. como no processo da floteQio. O
terceiro arupo era formado por empiristas, de anganhor1e qUÍmico, meto·
1Úrg1ce cu da minaa. Era o arupo reaponaéval pelo desenvolvimento
da
maioria dos novos procaaaos da trotamento da mLnirioa . A bem do verde·
da, oa paaquiaoa da coritar moia fundamental, raeli%odea palas dois pr1
melros 1rupoa. moia ligodoa àa universidades, pouco contribuiom pare Õ
pro1reaao tecnológico da éree. frequentemente, aaaea paaqu1aedorea doa
fundamentos aaquaciom que trotamento da m1nir1os i uma ~ree da anaanherio a peaaova~ o raoli%ar trabalho& totalmente divorciados doa interaases de indústria a da ralavànoio duv1doae, moamo ,aob o ponto da vi,ta a
codimico ou puramente oiant!fico. O ~uerto a·último arupo are formodo7
quase que axclusivamenta, por técniooa de indúatr1a, intareaaedoa am alatrônice. Oadiceva·sa e astudoa da controla, eutomotiteçeo e ct1m1~o
ção. Ajudado paloa conatantae avanços de al•trõnioo , era esae &rupo o
que maiores ixitoa aloonQeve.
~indo naaaa parlado. da 1940 a 1970, ea tendincioa pare o trotamento de
minérios de,taorea mais ba i xoa a em volumes meiorae. com o ampre10 de 1
quipamentos da oepacideda craacenta. continuavam, apesar doa 1r1toa,,.u1
taa vazas h1atir1coa. da al1una ecoloaiatos a con~ervacioniatas.
No Brasil, o procaaaamento da minereis, na forma moderna e noa
n{vaia
1ntarnociono1a ~ aofisticoção a raci~el1zoçio, como i hoje praticado,
teve inicio depois de 2o . Grande Guerra . ~ participação do a univarside
daa era modaate . Primairemante, eparacarem oa trebolho e d1dÓtiaoa doa
profaasorae Roberto Bora•• Trajeno, ~lberto Teixeira da Silva a Joaquim
Meta. A pesquiso tecnológica, intearodo aos problemas de indústria, eó
auraiu no final de década de so , odm oa trabalhos pioneiros do ineaqua·
c{val Prof. Paulo Ab1b (USP) a da Noé Chavea a Irene Balb1no (UFMG), so
bre flotoção da rochas fosfit1cos. Naaaa m••~• ooa11ão, algumas paaqut
ses de vulto arem doaenvolvidaa por elaumes arrpraaee nacioneia:
• Concentração da minérios de ferro por aapa~eçéo me~nitico da alta intensidade, e úmido, pelo Companhia Vele do Rio Ooce.
• Flote7áo de itab1ritoa, pela S.~. Mineração de Trinjeda.
- Flotaçio do pirocloro be Araxé, pala Companhia Brasileira de Minareçéo a Meteluraie.
- Concentração de carvão do sul do paie atravis da virias ticnicea, por
companhias do setor.
No 1n!c1o dos anos 70, aro 1renda o otimiamo do sator mineral. A axpl~
são demoaràfica, a industriolizeçso craacante e o relativamente
baixo
ouato da eneraia pereciam garantir um futuro arandioso. Britedoraa
a
moinhos (de boloa ou outóasnoal a11anteacos arem implentodoa pore moer
maia material e arenulomatr1aa meia finas . Separodoraa magnéticos
da
alto intensid!~• a oálulea ~e. floteçéo cedo vez meipr••"•ram util1zedoa
poro e produqao da concentrados. Eaaaa concentrados eram •uites vazaa
sacados ou aubmat1dos e prooaaoa de aglomeração , o~ al,vodoa conaumoa
da eneriio . Rej e ites , am voluroes orescantaa, arem espeasadoa em equipamantoa de aron~a porta • aatoeodoa, poro atendar às exigências
daa
laia da protaçio oe maio ambiente que aa tornavam moia r!gides. Ticni·
cea aofiaticadea poro concentreçéo de ultroftnos (minereis da
tamanho
inferior a 0,010 mml aram propostaa, e partir de aatudoa em escale
de
laboratório a piloto. Iniciava-ao a construção de primeira 1renda inataleçào o utilizar o màtodo de floculeção selQtivo, e quel entraria em
operação em 1974 . Gren~a ao~e d~ racuraos are alocado em pasquiae. Oa
paaquisadoraa cresciam em nú~aro e diatr1buiom·ae entra os qu6tro gru·
pos qua permanociem aode vez moi a isolados, e exoeção do grupo do ele·
trônice, que penetrava nas univara1dedaa, onda era deaanvolvJde e ciência de computação.
Esae are o ~uedro da ãraa quando ~preço do barril de pa~rólao
perdia
sua estab ilidade, em fina da 73. De! o quadro mudou rapidamente. Em ~
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aceto de 1975, e Netionol Scienca Foundetion·NSF (agencie do governo nor
te•omar1ceno de apoio e pa a quiae), cien t e de neoeasidade de oonserveçéÕ
do energia a do meio ambienta, reuniu no Columbio Uhiversity,
em
New
York, um grupo da trinta e quatro renomadoa paaquisedorea do &raa,
no
aue maioria, professorei univer s itários americanos. D objat1vo da reuni
éo ara e definição de linhos d e pe s quisa mais eficientes • dentro da no~
ve realidade. O documento relatando as d1scu s aõe a foi submetido o .saaaéo de Proceasomento da SÕ11dos e Pert1cu1ado s do Divisão da Engenharia
e oo Escritório Geral da Paaquiae a Relativo s é Ener1io, de NSF, e depoi~
publicado sob o titulo• Research Needa in Mineral Procaaain1.

O DOCUMENTO DO NSf DE 1975
A 1e1uir, é opreaentodo u~ resumo doa pr1ncipoia problemoa identificado•
• doa linhoa de paaquiso recomendados com maior infoae neaae documento.
o) Problemas
- Falto suporte financeiro Caoverne~entell e apeo{fico pore peaquisa
no
ir••·
• Hé necessidade de se oumentor e produção min e ral enquanto aa reserves
eatào diminuindo.
- Oa conhecimentos dos fundamentos das opereçôee da beneficiamento
aio
eKtremamante reduzidos.
- Falto~ infor~açõa. tecnológicos 1obre oa procaaaoa induatriaie.
- Oa minãrioa ricos estio 18 esgotando • oa minértoa da baixo teor axiaem cominuiçéo • gronulometrioa moia finas.
- Moeaem o 1ranulometrioa finos extaa maior conaumo da ener1io e mátodoa
de separação mais eficient e s.
- A cominuiçeo i um proceaao de baix!aa1me eficiência, em termos de opro
veitomento de ener1ia e liberação (o fraturo é intraBanulerl.
- Aa tãcnicoa oonvencionote de aaparoção, teia como, flotoçéo • mêtodoa
&rov!ticos . aeo preticomants inopltoávaia Õs froçôea moia finoa,ee oou
101 dasao inoplicobilidade são d a aoonhec1daa.
- Com o aumento da produção mineral, 01 equipamentos deveria aumentar em
tomohho1 oa principioa da projeto e eacalonamento são pouco conhecidoa.
- Faltam conhecimsntos da1 complexaa propriededea f{aicoa • químicas doa
minérios.
- Faltam, poro alguns peaqUiledoraa, maior oonvivincta com o setor mina
ral.
b) Linhos de Pesquiso
- Coracterizoçéo dos siatamea particuledoa em termo• de tamanho, forme,
distribuição granulomitrice, estruturo interne, hateroganaidada minere
lÓBica e composição qulmtce dea interfaces.
- Eatudo sobre a• forçaa reolÕgicae, eletromaanéticas
• da auparf{cie
que egem nos aiatemaa particulados.
- Estudo sobre os mecanismos de utiliZaQéo de eneraie pelos miner~ia durante a cominuiçéo .
- Estudo de fanõmenoa cinitiooe a eatâtiooA ncs sistemas aÔlido/soluçâo/
aé1 am floteçéo, aglomeração a naval técnicas de grande potencial. teia
como, floculeçào selative. floteçio ~om trenaportedor • flotaçéo com
óleo.
- fetudo do químico doa coletoraa e de fÍsico do eatodo aÓlido doa minerais nos microprooaaaoa do floteçéo • de outraa técnicas da procesaamen
to de mtnlrote.
• E•tudoa de fundamental, 10b o ponto da visto da qulmica da
auperf!cia,
transporta de Mossa a cinética. eepeciolmente pare o entendimento da co
•1nuição, da e&raBaçéo, do flotoçeo • dos •itodoa de concentração arevT
ticos e elitr1cos.
-
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- Desenvolvimento de um banco da dedos sobra ea operações
pare aatudoa da intareçõaa.

industrieis

Comtntértoa1

Perece clero que os paequiaedores ligados ô universidade, pertencentes
aos grupos da ancenherie química, matalÚr&ice a de mines, fizerem prevalecer sues opiniÕes, sucarindo , assenoielmanta, uma abordeaam macenístioe pare a solução da maioria dos problemea. Os ampiriates forem,
preticemanta, ianoredoa. Uma liaeire menção foi feita 8 ot1m1zeçio da
processos . O documento espalhou ainda um &renda otimismo. Uma orisa
aconõmice meia profunde não foi previste, apesar dea pressões axaroidas pelos àreba e pare aumentar o preço doe combuativaie. De ecoloaistaa forem asquacidoa. Acreditou-se numa axpenaio de produção mineral,
com e abertura da grandes mines , da minérios manos ricos, mo{doa meia
finamente. banaf1c1edoa por ticnioes eofisticedee e em equipamento~ de
maior porta. Ess e ctimismo are aame lhenta Õquala reinante nas trie dá
cedes anterior••· Sob •••• eapecto, o documento nio foi inovador
a:
como are da se aaperer, ~aua afeitos forem queaa nulos .
Nos anos aeguintaa , da 1975 e 1976, es pesquises continuavam e fornecer baixos ret ornos, especialmente as paaquisea da ceráter mais fundemental . As conquistai de aletrõnice proaradiem. O &rupo doa empiristas alcançava el&una auceaaoa expressivos na indÚstria de palotizeçõo ,
com e su~atituiç eo do Ôleo combuativel por finos de carvão, e no daaen
volvimento de grocaaaoa e sarem utilizados em arendea projetes.
os
quais eauerdevem um momento meia oportuno pare a implantação. Em muitoa deaaae projetes, astevnm praviltes tócnicea sofiaticedea, de eleve
do consumo de energia • alto custo de inateleçio. pare cominuiçio. oon
cantraçio e eclomereçio de finos a ultrefinoa.
No Brasil. a poaiçio do aator mineral era também otimiata. Floculaçeo
aalative are, a ainda i, uma técnica muito peaquiaede pare e concentração da nossos minirioa.
Trãs enoa depoia de reunião na Columbie Univeratty, em agosto da 1978,
novament e os eapecieliatea de éree aa reunirem •ob o patrocínio da NSF,
daaae vez em Ste rlin& Foraat, New York. Agora ~ raaponsâval pele rau
niio are e Oiviaio da Pesquises Aplicadas de N~ que tentava uma meio~
eproximoçio entra e universidade a e indÜ atrie, atrevia de pesquise in
tecrade. O crupo foi expandido pare 46 pessoal. com e inolu aio de vá=
rios eapacieliates de indúatrie. O preço do barril de petróleo havia
aubido vartinorementa a e crise econômice tendia a •• acrevar. Moa o
otimismo continuava• o teme de reunião era• Beneficiamento de Finoa.os
raaultadoa deaae reunião forem publicados no documento intitulado a&n&
ficetion of Mineral Finas . Problema end Beseerch Needa.

ODOCUMENTO DO NSF DE 1978
01 sa&uintes problemeà 1 linhas da pesquise principeia forem extraídos
do relatório de reunião da Starlinl Foreat e raprea~ntem um resumo do
document o•
el Problemas
- Da princÍpio• de floculeçio e diaparaio aio pouco oonhecidos.
- Aa tãonices para sapereçio de minareis nea feixes arenulomátrioea de
ultrefinoa. aarelmanta, fornecem baixe recuperação, baixe selativ1d~
de e alto consumo d• raecantea.
- Filtreçio da fino• fornece produtos com alto arau da umidade, e custoa elavedoa .
- Na separação mecnition d• finca ocorra arresto dea perticulea menores, por epriaio •• emanto.
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b) linhas de Pesguiao
- Invaatigaçào dos limitas da tamanho prãt; cos poro e separação de portlculas. pelos diferentes métodos de concentração, e estudos sobre e
rozeo da exiat8ncio de tais limites.
• Ceroctarizeçõo dos finos em termos da tamanho. formo. estado da agrecaçeo, car10 elétrica de IUparf{cie, heterogsnaidode ~inaralÕgico
8
da auparficie e tnvasti&eção dos afeitos deasos propriedades nos vãrios prooasaoa.
• Estudos sobra mudanças nas propriedades qulmicas das part!oulea
com
variaçÕes em tamanho.
- ldantifiooçõo dos maios para o controle doa otivadorea a daprassorea
dos procas•oa da beneficiamento .
- Estudo dos m1cromecan1amos da intaraçio entre bolhaa de gês, gotlculae d• Ôlao 1 porticulaa.
- Estudo da hldroainÕmico e doa mecanismos envolvidos am misturadoras u
sedes nos vários processos.
- Investigação da ne~ureze da intarfarinota entra a função de aaperaç õa
• e função da tranaporta nos processos e identificeçõo do papel dasse
na limitoçõo da selatividade.
- Oaaanvolvimanto da princÍpios d~ escalonamento pore oa· ticnicas
da
processamento da finos • ultrafinoa.
- Comparação da atuação doa várias técnicas pare concentração de ultrafinca usando os ma smoa sistemas da minerais.
Corosntgrios•
A obordoaam macan!atit!e ainda prevaleceu .oeaalt documento , mas um certo
amplri1mo foi recomendado em elcumos linhos de pasqu1aa . O grupo da elatrõn~ce, OlOr& maia p~opriom&nte denominado da &rupo da
Computação,
Foi novamente esquecido. O aspecto mais importante do documento foi o
da conter suceatôaa pore o aoluçõo de problemas reoia da indüstrto, aen
do portanto de coriter meta eplioado que o documento anterior.
A reparcuasõo do documento foi &rende, criando dentro do eator uma ax·
paototivo da que muitos prograsaoa seriam feitos pelos paequi•adoras do
beneficiamento da finos • ultrofinos. Essa situação durou muito pouco
temp~ pois, lo&o no inÍcio da 1979, a crise econômica atingia duramente
o todoe. A industrialização are bruscamente fraiade. Acabava e era do
&i&ontiamo e do otimiemc do sator mineral. Em todo o mundo, as vendes
da minérios eram reduzidos. Criavam-se arandee estoques. As implante
çõas da novoa projatoa eram• suspensas . Os pequenos eMpreendimentos
rem fechados. Oa arandas trabalhavam com suas cepecidadaa reduzidaSJal
&uns chaaaram o parar. No Américo do Norte, em 1962, no auge do or1sa7
cerca de 50' das otividadee da mineração estavam peralizedas. foi naa•• mesmo eno que o CNPq lançou o documento; Aceo Proarameda em Ciência
a Taonolo&io • T4cnolog1o Mineral.

•=

O DOCUMENTO DO CNPo -1982
Ao linhal da paaqutae. auaaridaa por paaquiaedoraa
a univereidadee. centros de pesquise e indüstries,
&•• mecenlettce. ampirlatica a alatrõnica, sio teo
riam aar subatttuidel por• •todo problema deve •sar
do-se qualquer tipo da abordagem•. ~ lÕgioo que o
Ziu resultados positivos.
~

bresilairoa. liaadoa
e adeptos de abordo abrenaantas que poda
peaquiaado amoraaan7
documento nio produ-

PROGRAMAS DE TECNOLOGIA MINERAL - 1984
No ano pass~do. surgiram no Brasil doia novoa documentos: Programa
da
Tgcnglogig Mineral IM1niaticio das Minea a Enar&ial e Proareme de Apoio
oo peptnyolyimebto Cientifico e TacnolÔgico.- Subp ro!reme Geooiencigs 1
Tecnologia Mineral (PAOCI• CN~q • FINEP - CAPÉS • ST ) . Ambos
contam
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detolhome"to de atividedee tecnolágicel e sarem fomentadas no período
de 1985 e 1990. Muitas deaaea etividedea viaem ao desenvolvimento de
tecnolo&ias aofisticedea. pouco condizentes com as perspectivas para o
quadra mineral brasileira no perÍodo. As linhas de peaqu1ao recomendo
doa pala documento de Min1atir1o 'das Minas e Energia são ainda muito 8
brengentes. Por outro lado. a Subproareme Geociincie e Tecnolo&ie Mi~
nerol, do PAOCT. i um documenta mais :úcido, com objetivoe a linhas de
pesquise definidos. merecendo elogios por aettmular
o aprimoramento
dos recursos humenoaea integração entre inatituiçÕelde peequiae,

ASITUAÇÃO ATUAL
Hoje, o setor mineral asti ae reetivando, mel dentro da um panorama
bastante diferente. O sator mudou de otimiste para realista. Em alguns pelees, e oriaa acanômioa jÕ paesou1 em out r os. ssti passando, co
mo i a caso do areeil. Me1 todoa aprenderem e liçêa• o homem nêo mail
irÕ desperdiçar tente enaraia e bens mtnereia não renováveis coma desperdiçava entes de crise. Também, a meio ambiente deverá eofrer menores ogre~sõaa . Os reoureoa eoonõmicoa aarêo meis bem oontroledoa. Pes
quise e daaenvolvimenta. inateleção • operação da grendaa projetes aiõ
empraandi•entas de cuatç elevado e alto risco. A excação da
Projeta
Grande Cerejas. não ae tem canhecimanta de nenhum outro empreendimento
de grande vulto sendo pro&ramedo no aatar minarel. Os trebelhoa
de
prospecção a exploração que visavem õ deacobwrte e ê avelieçàa de gron
des depÓaitoa de minirioa de baixo teor passarem, na sue maioria. a sã
rem dir1&1dos pare depósitos menores, da minirios moia nobres.
Esses
Últimas exis•m manca comtnuiçea. técniceo meia aimpleo da concentração,
equipamentos menorea e manos sofisticados. daacarta da menor quentida·
de de rejaitaa. custas de investimento a da operação manaras. E esse
a tendinoie etual. Maamo oa grendas empreendimentos jã inataledoa aatõo sendo raoveliedoa dentro desse nove filosofia reeliate.
As tendinciea do aator mudarem, e aom alas as objetivas doa pesquisado
rea dos arupaa de abordagem elatrÕnice (ogore do 1nfarmõt1cel e de e~
bordegem emplr1oe. Com o incrível daaenvolvtmenta de 1nformét1ce, ai
eletrônicas vim reelizendo grandes pro&rasaos na outametizoçÕo, centro
le a ati•1zeçõa da pracesaaa. Os empiristas continuem sendas ai ras~
panaéveia pelo desenvolvimento doa novos prooaasos no õree. Agore.auea
peaQuiaoe eatõo valtedas pore 01 mitodoa simples da banafictamento, olauns dotem da tempo de A&ricole. Virias aquipemantos, de pequeno e mi
dto parte, baaeàdos na principio do sepereçio grev!tice, vim sendo mo~
darnizedaa a utili%adoa pslea empresas. pare o concantraçõo doa mini·
rica meia nobres. O filtra de preasêo, considerado por muitos como um
aquipa~ento obsoleto. vem aubatitu!ndo o filtro a vácuo e a aacedar,ne
prepereçêa da concentradas com baixo tear da umidade. Oiveraes uainaa
vim modiftcendo seua fluxasromea. tornendo-oa meis limplaa, pare beneficiar manas minério, de tear um pouco meia alto a, assim, competir no
marcado.
Ae tandinoiea do aator mud~om, mas as objet1voa doa peaquiaodaras do
srupo da abordagem meoenistice, aapec1elmante aqueles li&edos Õa universidades, não •uderem. Muitaa deles continuam peaquisendo apenas aa
Mitadoa meia aafiltioadaa. Al&una •enganhairoa• químicas ainda elaborem sau1 modelos teóricos aem saber pore que fim1 meros oxarc!ciaa da
matemática. Entre oa "ensanhairas• metelur&iatea • de minee. aéa muitoa os estudiosos doa macan1amoa da adaorçõo da um composto
quimtco
nio comercializãval, na auparf!cie de um sólida não anoontredp nature!
mente na croata terrestre• oianaie puro.
AI inatituiçôea govarnementois da incentivo i pasquiae na Óraa da procassemanto da minérios continuam aanda narteedea par proaremaa irreei~
contendo võriea linhas de peaquiad incompatíveis com os novas tandênoies do sator.

PERSPECT IVAS DE PESQUISA
A curto e media prazo, 01 tendinoies etueil do aatar mineral apresente
dea acima deverão prevalecer. "•amo qua hoje uma aÚbite mudança nas7
aea tandinciea , aeua afeitas aõ aeriem aentidoa a longo prazo. Um gre~
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da empreendimento de minaroçiôo dificilmanta lever:'ie meno"a da 10 enos, de
prospecção à operação.
Nossas espectat1ves ou nosses esp e rençes pa~e a pesquisa o ser desenvolvida ne éree de trstemanto de minérios sêo resumidas e seguir.
1.

Todo a os pesquisadores devem reco nhecar que t ret am ento de
minérios
á uma ãrea de engenhario e, como tal, po s sue fundamentos oientÍficos,
mas não é ciência pura.

2.

Os diferentes grupos de pesquisadoras não devam permanàoar isolados.
2.1- Os adeptos de ebordegem me c enlstice. engenheiros quimlcos, mete
lurg1stes e de mines, devem fo,mer ~m só grupo dentro da unive~
sidode, pore que o mesma fele numa unica linguagem.
2.2- A integreçeo des se grupo da univ e r s idade com os demais grupos,
formados por empiristas e téonicqs da informática, deve ser pr~
mov ide .

3,

Os pesquisadores unidos devam interagir com o sator de produção
empresas.

4.

A definição das linha s de pesquisa e serem seguidas deve ser
fruto
da integração universidede/pmprase.
As linhas de pesquise, e curto
a m~dio prezo, deverão se enquadrar dentro das novas tRnd~ncies realistas do setor. e alguma s d e ssas linhas. de carater mais geral,
jé
podem ser previst as:
4.1- Cominuição, estudos visando oo maior rendimento enargâtico
proce s so.

dos

do

4.2- Métodos de beneficiamento a seco1 pare redução nae massas trans
portadas ou , no consumo de energia com a filtração e e sacegem.4.3- Novo, m~todos e equip~mentos utilizando fontes da anergie renov~veis ou quase inesgotáv e is• teia como, o vento, os cursos
de
ãgue, a energia solar, a gravidade, os vegeteis e outras.
4.4- "S impl1ficeçáo de processos e fluxogramas em operação.
4.5- Otimizeçào.

CONCLUSÃO
ll Porque é baixo o retorno obtido com as pesquisa• que vêm sendo
volvidas na iirea de tratamento da minérios?

dasan

• Acreditamos ser por falta de intareçêo de objetivo s nes pesquisas re~
lizadas pelos grupo• (isolados) de pesquisadores de diferentes filos~
fias .
Oe um lado. ficam os empirista s qua consideram o tratamento de
minérios mais como orte ~o que como ~ngenheria.
Em outro extremo, •!
tuam-se os defensores de ebordegem mecenistica, realizando pesquises
sobre os fundamentos, mUitas v a zes tio distantes da realidade do se·
tor, que esquecem o especto tocnológico de área.
O otimismo excessi·
vo do setor mineral e e sofisticação são outras oeusa s do baixo reter
no das pesquises.
21 Como abordó!lr adequadamente os problemas da .!ires?
• Integrando engenheiros qu!micoa, metelurgiates a de mines, universida
de e empresa, pesquise e produção. Considerando inseper5ve1s os espeÕ
tos cientlf1cos e tecnológicos da éree.
Com realismo a simpl1cidade7
3) Que linhas de pesquise séc mais promissores?
- várias linhas promissores deverão surgir com•e maior integração uni·
versidadelempresa.
Neles, es tendêncies do setor mineral não poderêo
ser esquecidas. Racionalização do'uso de energia e s1mplif1caç~o
da
equipamentos. processos e fluxogramas serão as metes principai s . ~
primir. e não acrescentar, para ~tingir a perfsioão, da acordo com o
pensamento de Seint-Exup~ry.

* * ..
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