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ESTUDO PfillLHHNARES SOBRE O APROVF.ITAHENTO DA GRANADA E DA
HOLIBDENI'rl\ COHO SUB-PRODUTOS DOS
t'ORDES'l'E

~1HJ~PIOS

Eouardo

DE SCHEELITA DO
Corr~a

de Araujo*

RF:SUMO
são estudadas as possibilidades de élnroveitamento da granada
e da molibdenita corno sub-produtos d os minérios de scheelita
do Nordeste. Foram

u tiliz~dos

dadc-:. d ·' c ircuito de concentra

ção da mina Breju!, Currais Novos, Ri o Grande do Norte. Esti
mando-se urna recuperação de ~0 % , na conce ntração destes min~
230~g

rais, seri poss!vel obter uma produção diiria de
concentrado de rnolibdenita e 7,62 t de granada.

o

de

custo t o -

tal do investimento é estimado e cornnarado com o lucro obtido na comercialização dos concentrados.
ABSTRACT
The possibility of recovery of molibdenite and garnet from .,
beneficiation of scheelite from the tactites of Northeastern
Brazil was studied. This analysis was undertaken with data
:trom the Breju! r-Une, Currais Novos District, State of Rio
Grande do Norte. Concentrates equivalent to 230Kg/24 h

of

molibdenite and 7,62 t/24 h of aarnet could be obtained from
an estimated recovery of 60 oercent. A comnarative stuély ot
the investirnent cost and the orofits obtained from the
comrnercialization of the concentrates was done.
!_NT:RODUÇÃO
A presença de outros minerais-minérios nos dep6si tos de scheelita do Nordeste já foi analisada em diversos
trabalhos técnicos.
HENDONÇA PINTO (1951),

se refere

a existência

de

molibdénio e bismuto nos concentrados de

scheelita exporta-

dos,

respectivamente •

com teores médios

de 0,8

Segundo HORAES

(1~69),

Breju!

aproximadamente

contém

os depósitos

tor, determj_nou teores de

*Professor da

e 0,05%

Univer~iõade

de tungtênio da mina

0,2 % de Mo. O mesmo au -

O, 09 % de Hos

2

nos antigos

Federal de Pernambuco

re -

-78jeito s _;n c oncrr 1t.r0çno destP.. :1 irJCl.• HE!H:IS & 3TEtT.I.t\ (1970),
consi dt' r .~ r· ,,;, M minR lr e juÍ como ~_. Únic a jazida de molibdi,
nio no J r· .:_:il, com urna res(:rva rle 1.900 toneladas de metal
contido. JT<UIJO (1972 ), re <~.llzou R c~r~cterização minPralQ.
gtcA do 1in~rio ~~ 3reju{, encontr ~ ndo teores de 18,8 , de
Gr .•m<1.da., 5, lO f.. de Fluo r j tr.., o, 30 % de !blibdeni ta e
0,20% de Calcoplrita. :3 t.!lJ0.3A 0 '7 73 ), cita a existência
de HolibdÊ'nio, Gr : , nr-~.d 3 , Fluc·rj t.s , Jismuto e Rênio ASS2
...
ciA.do R~. o~(J I'l'Ct: c 1 as de schPe1l t r. do t-lo:·ceste.
,
Porem, nc Ill"n.un ~- s tt.;.do f oi re·;lizado do ponto de
vis ta técnico, da concen tr a ç~.o de::; tes :~ünera.is, e do aJ.
p€•cto econÔmico, da viabili d.:~. de de Rplicl'l.ção dos invest!,
meu tos.

,

..

Neste trabalbo e dado enf?se a este aspecto
,
tecnico- econornico do aprovei t ~ uneuto destes bens minerais.
São aprHsenhtclos dados pr('ü1m.1lnre s , de justificativa PA
ra. um projeto detalhado de (!Ua.ntificnção das reservas d~
,
granada e molibdenita e de e ~:;tudo exper1mentAl dos metodos
de conceutraçio indicados.

.

,

~

foi larg:1men te emprJ.
ga.d~=~ pela industr1A. nacion~l de ~br as ivos,
no setor lixa.
,
Tambem pode ser utilizada como carg t=•. em mr-l.SSa de borracha
e c~'r~rnic A , com .9 fin·JJ 1 õ~de rle S€' obter uma 1ibras~o ant1
,
,
,
derra.p:4.l!te. Porem, os 8br <~ s.i vo~; s inteticos como o oxido de
alumÍnio e o ca.rbureto ele :~ illc lo, 1-os poucos eliminaram.,
ern função de su~1 :; propried :·tt~E:'s e prf·ços, o uso da granada,
,
do qu :~.rt~o e do corindon. Atu·· l··n~:·J , te o unico abrasivo nat].l
ral em u so, no J r Fts il, é o •1ur; rtzo. Dnbora. este mineral
apresente pruprif.~ .'lli. dE·s inf-eriore s à granada , é disponÍvel
a um b~.tY.o custo.
Eln 1971, o ::3r ;~ sil importou de corindon art1!1
,
(* 1\
<11cial
apx·oxinw. dF~rr.~H.lte
.;;. 2, CO(:., OOCJ. CO ao preço medio
,
REÇijpERACAO DA GRANADA - A gr ·:11' da j
,

Guia de importnção

I

1971

D. N. F .1·!.
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~ 2 ~o 1 v· '€.•
a
V'.,
Esta vultuosa import::Jçã.o, evidencia a n~
cf'ss1d :'": de 0. a lmport~nciq dE· umR produç8.o nP.cion~l de matj,

de
r-~

éil

R b r.~,

s i vo •

O arrov0 i t arnellto
.
minE'rlos de schE'e1itr.i do

granada como sub -produto
dos
Jlorn~~stE,
.3-presenta aind~ CQ.
mo -;rr~ nt.'1 g cm a n~.o p9rt1cipn.ção dos custos de extração e
rn c ~> f,e~r,~
n n. cn:r:~::T~ialJ. ::>:rl~~o do concentrado.
Por este mot1
vo , c S€' L' pr ·e<;o será mui b1s v e:· zcs inferior àquele dos abr.t
sivos sl nt~tico~, podendo substituÍ-lo em pRrte, diminuia
do os cu::: tos de i.mport1.ç~.o.
,
Como a gr8nada tem uina dcn si dade media
de
.dpre~f !Jta urn r, tendência de se concentrar nos mistos do prQ.
,
cess~':l.mEmto gr~:.. vimetrico da sc'h~:·E~lita. Gera.lmente este·s m!J.
tos retorrnm ao circuito de moagem, torn9.ndo- se cada vez
mais finos. Depois de fJn;:,mente moida, a granada tende a
ser r e j e 1 t :,.da. i\penas uma pe crl.lena perc~nt.':l. gem deste :nin~
ral pe·nn ;:; ncce impur !ficando o cone Eul tro do de scheel1 ta.
Un r, runos traeem reeliz:::ida no engenho de concen,
trAç~o d:~ min~. 3re ju{, permitiu ver i ficar a quantidade e o
teor do[; mi~> tos. Os r e sul t::1.dos obtidos podem ser observã,
dos n~ t'1heli.~ abaixo:

,

dfl_

•

M.A'fERIAL

PESO ( t/24 h )

Ytis to A - circuito

26,9

de grossos

1•11 s to B - c 1 r cu i to

de finos

~ GRANADA

2,3

,

representa 11 ,~ toneladas di ar ias de
granar.b passiveis de serem recuper:1d~s, mas que recirculam
O rn5. sto A

-aoaumentando principalmente os custos de moagem. O misto B,
embora seja de alto teor, retol'·na a alimentação do circuJ..
to de finos, consequentemente não representa perda de
granada.
Os testes de concentração do misto A foram re.â
lizados em um Separador Isodimimico Frantz. Os resultados
obtidos, na sepal'ação das frações + .._8 e lf-8 ~ 100 mA
,
lhas, iwHcB.rn que apenas urna e+- -tl.l ,1 e suficiente para el.tt,
var o teor de E;ran~1dr:~ ~ci.rna de
com l'ecuperaçoes da
ordem de 8 5 /= ·
P:u·a o aprovei ta1aento industrial deste misto,
,
~
ainda sao necessarias operaçoes de desaguamento e peneirA,
meu to do .n ,.'l t(::r ial, v!sal!do uma rn:1.ior eficiência do procea,
...
,
so de s0para~a~ magnetica.
O fluxogra~a proposto para a concentração do
misto A pode ser observado na figura 1. Estimando-se Ullla
... de 6 O!',
...
.. diaria
,
reeuperaçao
tem-!le uma produçao
de 7, 6~
toneladas de concentrado com 90 % de granada •

..

-

...

...

,

RECUfERACAO DA MQLIBDENITA - o l·b libdenio esta incluido na
,
classe dos metais estratégicos,
e por esta razao atinge
preços consideráv~is. o Brasil importa todo o molibdênio
consumido, em 1973 apenas as importações de concentrado
atingiram $ l,o88,215.00 (*). t evidente a crescente na
cessidade de UI'la. produção nacional, principalmente nesta
década de grande atividade da indfistria siderúrgica.
Segundo RENNIES & 3TELLIN (1970 ), a única jaz!
da conhecida no Brasil é a da mina araju!. De acordo com
,
HOHAES (1969 ), este deposito tem uma reserva medida de
1.900 toneladas de metal contido.
Elabora a molibdenita apresente uma densidade elf.
,
,
,
o seu habito placoso e desfavoravel a sua recJl
vada

-

(*)

II Anuário Mineral Brasileiro - D.N.P.M. - 1973·
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peraçao

por

perc e nt ~tgem

,

processos gravime t ;·icos. Apenas wna pequena
,
deste mineral e recuperada nos concentrados de

scheellta.
De acordo com os dados da mina BreJu!, os eo~
,
,
ceutrados gravimetricos de Jig e mesa vibrSltor1a apresea.
,
tam teores medi c)s de tbS 2 , de 1,33 e 1,~0 respect!vamen
, ...
te. Atualmente estes concentrados ja sao submetidos a uma
etapa ~e flotação para retirar o ex ' (' s~~ o de mol!bden1ta,
evitan~o p r· u~lid~~es na com e rc !R li zaç~o dos mesmos.
,
As ,1 nalises realizada s nos r e jeites de concea.
tração a.pres (:-ntaram teores da ordem de o, 09 % M::>S • Esses
2
resulta dos estão de acordo com os dados encontrados duraa
te a pesquisa realizada nos antigos rejeitos da mina Br,i
juÍ (HORAES - 1969 ~· Considerando uma capacidade média do
engenho de 35'0 t/24 h, a quantidade de molibdênio nos r~
jeitos, 188 Y~/24 h representa 90 % de todo o MO ' da
alimentação.
Segundo HOUOT (1968), a recuperação dá molibd~
,
,
,
nita como sub-produto e viavel ate para teores inferiores
a 0,02 % de M:>S • A aplicação dR. flotação nesta etapa
2
apresenta um Ótimo rendimP-nto, devido a alta flotabilidade
.
da mollbdeni ta. Outra vantagem e em rela.çao a economia de
.
,
,
reagentes, desde que nao e necessario o uso de coletor. G~
.
,
,
ralmente o processo e realizado em presença de um oleo o~
gânico como o querozene ou o Óleo combustível, de um d~
.
pressor para a p!rita, carbonato de sodio ou ferrocianet~
e/ de um espumante.
O flu~ograma proposto para a concentração dos r!_
jeitos grav1métr1cos pode ser observado na tigura 2. Est1
,
mando-se uma. recuperação de 60 % tem-se uma produção d!Jl
ria de 230 Kg de concentrado com 51 % de Mo.

..

~

ANALISE DOS CUSTOS DE INVESTIMENTOS - uma estimattya
, prel1

minar do custo fixo de capital de um 1nveatimento e um dos
principais elementos de uma decisão.
Em tunção da qualidade e quantidade das informA

TABELA 1 - Estimativa do CUsto de Capital para as Instalações de Concentração da Molibdenita e
da Granada da Mina Brejuí

FATORES

DE

CUSTOS

!.CUSTO DO EQUIPAMENTO
(corrigido de acordo - com o Índice de custo
de Marshall & Stevens)
2.CUS~O DO EQUIPAMENTO INSTALADO
(!tem 1. mul tipliça~<LPO~ _1,_4J_ __ _ __ -~---3.CUSTO DAS UNIDADES INTERMED IÂRIAS DE TRANSPORTE
Tipo de Planta
Percentagem do !tem 2
Seco
7 - 10
Seco/Omido
10 - 30
Omido
30 - 60
4.CUSTO DO CONTROLE AUTOMATICO
Quantidade
Percentagem do !tem 2
Nenhum
3 - 5
Algum
5 - 12
Total
12 - 20
5.CUSTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Características da planta Percentagem do item 2
Descoberta
10 - 30
Coberta I Descoberta
20 - 60
Coberta
60 -100
6.CUSTO AUXILIARES(energia,água,etc.)
Acréscimo
Percentagem do item 2
Pequeno
O- 5
Grande
5 - 25
Novas Fontes
25 -100

CARACTERIST!
CAS
DAS
PLANTAS

CONCENTRAÇAO
DA GRANADA
CUSTOS(Cr$)

CONCENTRAÇAO
DA MOLIBDENITA
CUSTOS (Cr$)

-

166.320,00

695.480,00

-

23] ._837, 6_0_~·_ ___994. 536,40

I

....,
(J)

I

20%
30%

47.567,52

3%

7.135,13

29.836,09

60%

142.102,56

_ S9JiJ2_1,84

5%
25%

59.459,40

298.360,92

49.726,82
--·· -~~-=·~·----

C<,.,'-tinua •• .,

DE

P'A'l'ORES

CUSTOS

CNU\CT!R:[ST:I
CDS DAS
-

-CONCENTRAÇAO
DA GRANADA

PLANTAS

CUSTOS

(Cr$)

~CONCENT~O

DA MOLIBDENITA
CUSTOS

(Cr$)

7.LINHAS EXTERNAS DE TRANSPORTE
Comprimento
Curto
Médio

Percentagem do !tem J·
O 5

5 -

15

0%

Lonqº·
_15_-__._2~-----~---~ ·- - - 8.CUSTO FIXO TOTAL (SOB-TOTAL)

(soma dos_ítens 2,3,4,5,6 e 7)
-~
___
. ______9.TIPO DE INSTALAÇÃO (ENGENHARIA E CONSTRUçio)
Per~entaqem do !tem 8
Simples
20 - \ 35
20%
Complexa
35 60_ ___ _
~--_ _ _ ______

lO.EVENTUAIS
Tipo do Processo
Percentagem do {te. 8
Detalhado
10 - 20
SUjeito à modificações
20 - 30
20%
Especulativo
_ -~__ _:lO --50_ ___________ ___

_ .. -- · _____
____494.702,20 __

98.940,44

_ __ ___
l.96~~l8_l,9Q

393.836,38
___ _

98.940#44
______

I

393.836,38
-----~

11. TAMANHO DA PLANTA
6
Pequena(<$2xl0 6 )

Percentaqem do item 8

Grande ()i$2x10 )

Pi,l~t9 j_<f_O~S1[106j___ -~

O -

5

5- 15
_j.5 - 35

12. CUSTO TOTAL OA PLAN'l'A
(soma dos {t;ens 8, 9,10 e 11)

15%

30~-~----]._4~.410,66_

295.377,28

-

840,993,74

3. 052.232,00

-

84.099,37
925.093,11

305.223,20

13.COSTO NECESSAR!O AO INtCIO DA OPERAÇÃO
(101 do !tell\ 12)
1-4 .lNVES'l'IMENTO TOTAL

I
CD

w

3.357.455,20
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ções dispordveis sobre um determinado projeto, pode- se e1.
,
colher um dos metodos de esti::nativa de custos da Associa
ção Americ.-lnll de Engenharia de Custos. F.m um projeto de b!,
neficiamento, quando existem informações sobre o esquema
de concentração, o tamanho dos equipamentos e a complex1d&
,
,
de e capacidade da planta, e indicado o uso do metodo ae
estimativa de custo de capital fatorado. Fbi proposto por
VILBRANDT & DRYDEN (1959) e apresenta um erro de .:!; 30 %.
Neste metorio os custos de lnstalaçoes, edificaçoes, unidJ.
des intermediarias de transporte, etc., sao estimados com
bas• em percentuais do custo total dos equipamentos.
,
PARKINSON &: MULAR (1972 ), apresentaram uma SJ.
,
rie de df:'tdos que permitem uma rapida estlmA.tiva do custo
,
de equipamentos para a industria de processamento mineral.
,
O custo de uma d~terminada unidade e calculada pela seguiD.
te expressão&
~

,

~

N

,

H

=

Custo

x

a

a (x

f

onc1ea

parâmetro apropriado para cada tipo de
,
equipamento (capacidade, area, volume,etc.)
e

,
constantes validas para um
lo especificado.

intervi.

b

.

Os valores encontrados necessitam ainda de uma
eorreçao para ter-se custos atualizados. Na industria de
processamento mineral é comum o uso do Índice de eorreção
de MARSHALL & STEVENS.
Desta maneira, foi possÍvel determinar os , eu4
tos atualizados das principais unidades operacionais, ja 41
,
mensiont-ldas, necessarias a recuperaçao da granada e da mg,
libden1ta, de acordo com · os esquemas de concentração aprJ.
sentados.
;J '
A partir desses dados foi determinado o custo
,
total do investimento, usando-se o metodo de estimativa 4e
~

~

·;

· ~· >'·'''l"'~~

IIIS'1'0 A

_________.ESPESSADOR

42,5 t./24h.

CLASSIFICADOR

26,,\ 4e·Gr.ned&

DE ARRASTO

•

SECADOR
RO'l'M"no

I
•

I

QC)

U'l

PENEI».
VZBRA'l'ORrA

+ 48 - l h a

J

'

- 48 llllllhas

..,

SILO DE

GROSSO

l
·SEPARADOR

L

~MDO

L

,

•l

~ICO

REJriTO

DE

(retorna a6

GRANADA

7,62 t/24
901: de Granada
Ctecur»eraçio estiNda

circuito de

concentraçio da scheelita)

4e 60\)

Fi9. 1 - EsqUema de coJK:~~Uttreçio do PIH~ A
4a PUna Brejul

.

I

ALIMENTAÇÃO 1

(rejeito das mesas
vibratórias)
340 t/2~h
t • 0,09\ ~os

MOINHO Dl:
BOLAS

CLJSIFICADOR
DE AP.RASTO

2

"'
F'LO'l'A~O

DE MoS 2

(concentrados
qravil"létricos)
1,6 t/2<h
t•l ,3, Z.!os 2

!

I
~

0'1

I

REJEITO
FINAL '

"

CONCENTRADO DE

0,2)0 t/24h
t • 51\ Mo

(recuperação
da 60\)

llo~

..tiJa!

F19. 2 - Esquema de concentração ~a a recuperação
de !'1ol1bden1 ta da

f".il)ll

Breju!
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custo de capital fatorado (tabela 1).
Em instalações para a recuperação de sub- pro4».
tos, tem-se custos de investimentos bem interiores, pois Já
existe uma infra-est~utura em funcionamento, favorável a ·
implantação do projeto.
,
...
Alem disto, as grandes mineraçoes de scheelita
da reg!ao ja, estao ram!liarizadas com a tecnologia dos pr~
cessas utilizados para a recuperação
da granada e da mol1
,
bdenita. Em certos casos, ja existem os equipamentos,neeê4
,
sitando apenas unidades intermediarias e alguns ajustes no
processo.
Os esquemas de concentração apresentados nas f1
...
,
guras 1 e 2, indicam uma produçao diaria de 230 Kg de coa
centrado de molibdenita e 7,62 t de granada. Considerando
o preço de uma tonelada de concentradode molibdenita igual
a Cr$ 23. ?oo, 00 (*) e estimando para o concentrado de grl,
nada um valor de Cr$ ~oo,oo por tonelada, tem-se uma renda
bruta mensal de Cr$ 253.?90,00. O preço da granada foi e.t
,
t1mado com base no custo media
dos minerais m<bstriais nao
metálicos, em virtude de não existir, atualmente, cotação
deste mineral no mercado nacion~l. A granada trá competir
no mercado de minerais abras i vos, com o quartzo, cotado ·a
Cr$ 6oo, 00 por tonelada.
\
Pode- se observar que ~ renda bruta mensal co~:
responde aproximadamente a 6 %dd investimento total. Coa
\
sequentemente em 12 meses, tem-se \f> equivalent.e a 72 %do
investimento inicial.
\
Como sobre os produtos c~eroializados não 1ne1
dem os custos de extração e preparaç~'t>·· o minério, os lll
cros obtidos serão elevad.os. A s!mpl~s t nologia dos pr2,
I
oessos utilizados na recuperaçao
da g;oanad
e da molibdeni
ta, também contribui para este fato.
Em consequência, tem-se uma
reto~
no para o capital invest~do.

-

..

'

'

-

.

'

<•>

•

I
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