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RESUMO 

O desenvolvimento da indústria dos não-ferrosos comuns 

no Brasil, na próxima década, envolverá i~vestimentos r.·mpe -

riores a 5.000 àilhÕes de dólares. Consequentemente, um gra~ 

de desenvolvimento na tecnologia industrial será necessário 

para dar suporte às necessidades. dos projeto ~:. . A STI está P!: 

trocinando diversos projetas de pesquisa e desenvolvimento 

em processamento mineral sobre cobre, eremita, manganês, to~ 

fato e titânio. Está sendo preparado um plano de ação visan

do a capacit.ação nacional em geração e transferência de tec ·" 

:f\Ologia, px· üicipalmente nos campos de desenvolvimento de . pr2_ 

cessos e produtos, "engineering", construção e, Jnqntagem in-
~ ' ' ; I I ' 

dustrial e projeto de eC"{uiparnentos. Uma breve descrição é d!_ 

da quanto ao procedimento da STI para aprovação de novos pr~ 

jetos ae pesquisa e desenvolvimento. 
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"MINERAL PROCESSING TECHNOLOGY IN BRAZIL - RECENT DEVELOP 
MENTS PROMOTED BY SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL OF 
MINIST:SRIO DA IND0STRIA E DO COM:sRCIO" 

ABSTRACT 

The outlook of common non-ferrous rnetals industry 
in Brazil, during the next decade, will involve a total 
investrnent about 5,000 rnillion dollars. A large i.ni>rovenent 
in industrial technology will be necessary and the Coun
try's capabilities are foreseen not to be sufficient to 
support all the industrial projects needs. Atthe rnornent 
STI is supporting severa! research and developrnent projects 
in mineral processing of: copper, chrornite, rnanganese, pho! 
phate and titaniurn. STI is also preparing an action plan 
in order to improve brazilian capabili ties in generating and 
transfering updated mineral processing technology, rnainly 
in the fiel ds of process and product developrnen t, engineering, 
plant construction and equiprnent design. A brief description 
of procedures for new R & D proj ects approval by STI is gi'ven. 



.( 
( 

-23-

I . ' , 

J. A IND0STRIA DE NÃO-FERROSOS NO . BRASIL 

No Brasil, o suprimento das principais matérias pri 
mas industriais se caracteri~a. de um lado, pela tendência 

no aumento de preços internacionais e, de outro, por per! 

pectivas de produção interna e explo·ração de reservas exis 

tentes, na maioria das ve~es ainda não aproveitadas. 

Os três principais metais 'não- ferrosos - alumínio, z~ 

co e cobre - apresentam elevados "defici ts" para a econo 

· mia nacional. Para a implementação e de~envolvimento · da 

. indústria de insurnos básicos, por iniciativa do BNDE e com 

Q apoio do Minis tê rio das Minas e Energia e Minis tê rio da 

Indústria e do Comércio, foi criada a· empresa FIBASE (Fin~ 

ciadora de Insumos Básicos). 

Em julho de 1974 o Senhor Presidente da RepÚblica ' 

criou o Programa Nacional c!e Insl.Jm~J Básicos definindo me 

tas e prioridades para a exp,lora.Çio e p~odução industrial 

e · abastecimento do mercado interno de insumos básicos 

dustriais, dando destaque pa'ra metais não-ferrosos e 

rias primas farmacêuticas. 

in 

matê · -
Ainda em 19 74, com o o;bjeti vo de assegurar à indús 

tria de não-ferrosos um ritmo compatível com os estágios 

já alcançados pela economia do País, bem corno uma adequada 

coordenação, o $enhor Presiden.te da República estendeu . a 

este setor as atribuições do Conselho Nacional da Indústria 

Siderúrgica (CONSIDER) que passou então ·a se chamar Conse 

lho de Não-Ferrosos e Siderurgia (CONSIDER). 

Em janeiro passado o Conselho de Desenvolvimento Ec2 

nômico sugeriu à Presidência da RepÚblica as linhas gerais 

de ação do CONSIDER, entre os quais se ~estacam: 

" - Elabora~ão do Plano Mestre de Não-Ferrosos 

;,.. Promover e/ou executar no seto.r de não-ferrosos, 

em conjunto com outros Órgãos do Gov~rnq, es.tudos de carãter 
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técnico-econômico que objetivem adaptar às condições e neces 
sidades nacionais, processos, inovações tecnológicas e de pr~ 

dutos, formação e especialização de recursos humanos, melho 
ria na produtividade e na qualidade dos produtos. 

Com esta iniciativa visa-se o desenvolvimento da in 
dústria de metais não-ferrosos comuns, no sentido de alcan 
çar-se, em 19~3, a auto-suficiência no atendimento do merca 
do interno, inclusive gerando, para alguns metais, exceden 
tes exportáveis, como também planejar, implantar e desenvol 
ver a indústria dos metais não-ferrosos especiais. As metas 
de produção primária e secundária são as seguintes: 

!~~~~!!~~~!~~-º§t!f 
Alumínio 
Cobre 
Chumbo 
Zinco 
Estanho 
Níquel 

1374 mil t. 
532 mil t. 
238 mil t. 
315 mil t. 

21 mil t. 
24 mil t." 

II. TECNOLOGIA METALÜRGICA NO BRASIL 

3.862 
810 

61 

218 

6 

273 

Numa concepção geral entende-se como tecnológicas as 
atividades industriais ligadas a: 

- pesquisa de processos e produtos 
- padronização industrial 
- propriedade industrial (marcas e patentes) 
- projeto e "engineering" de fábricas 
- projeto de equipamentos e máquinas 

Dentro deste conceito, a tecnologia metalúrgica no Br! 
sil tem evoluido dentro de suas possibilidades e recursos, e! 
tes em geral escassos. 

As contribuições têm se originado das mais di~ersas 

fontes - entidades de pesquisa, empresas industriais etc. 
porém têm sido em sua grande parte importadas. 

A pesquisa tecnológica em metalurgia vem sendo feita 
por cerca de 15 empresas metalúrgicas e siderúrgicas e por 
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cerca de 20 instituições de pesquisas, estas ligadas a gover -
nos estaduais, federal ou a universidades. Considerando o 

conjunto de empresas e instituições de pesquisa, observa-se 

um expressivo potencial de pesquisa no Brasil para atender a 
indústria metalúrgica. Porém, existe na realidade um stibap~ 

veitamento deste potencial que é, em geral agravado pelo fa 

to das entidades estarem constantemente envolvidas com pres ..... 
tação de serviços (análise, testes), desenvolvimento de ctit 

sos de pós-graduação e com a formação de pessoal especializa ... 
do. 

A demanda de pesquisa pelas empresas tem sido menor 
do que era de se esperar no atual estágio da indústria no 

, 
pa1,. No entanto, os programas nacionais de desenvolvimento 

industrial, ora em preparação, modificarão sensivelmente es --te quadro. Pelo menos SOO milhões de dólares serão gastos 

nos próximos 10 anos para adquirir a tecnologia necessária-

para implantar os projetos industriais que constam no Plano 

Mestre de Não-Ferrosos Comuns. 

Urge portanto ampliar a curto prazo o sistema ger! 

dor de tecnologia. Este é um dos programas prioritários que 

a Secretaria de Tecnologia Industrial está promovendo coorde 

nadamente com outros Órgãos do Governo. 

III. ATIVIDADES RECENTES DA STI 

Atualmente a STI está patrocinando a execuçao de pr~ 

jetos de pesquisa abrangendo vários metais, dentre os quais . 

destacamos os ligados diretamente ao processamento mineral. 

1) Concentração de Anatásio visando o aproveitamento 

da reserva titanífera de Catalão. 

~
. bjetivo: Produção , de concentrados de anatásio de 

alto teor de outros subprodutos do processo, por exemplo, 
ilmenita. · ~ · Será também testada a adequação da matéria prima 

< . 

~ara produção de pigmentos pelos processos sulfato e cloret~ 

2) Desenvolvimento de Tecnologia para 

xa relação Cr/Fe. 
cromi tas de bai .... 
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Objetivo: Desenvolvimento de Te cnologia que permi 
ta o aproveitamento de reservas de cromita de baixo teor de 
Cr2o3 e de baixa relação Cr/Fe. 

3) Estudos em planta piloto para concentração de fos 
fato. 

Objetivo: Estudo de caracterização e concentração 
de minérios de fosfato para obtenção de parâmetros tecnológi 
cos, visando a implantação de uma usina industrial de ferti 
lizantes. 

4) Estudos de beneficiamento para minérios de cobre 
sulfetados. 

Objetivo: Desenvolvimento de tecnologia para o a 
proveitamento econômico de minérios de cobre sulfetados vi 
sando a obtenção de concentrados adequados a uma futura uti 
lização metalÚrgica. 

5) Estudo tecnolÓgico do protominério de manganis da 
região de Conselheiro Lafaiete. 

Objetivo: Beneficiamento do protominério de mang! 
nês com a finalidade de baixar o teor de sílico do concentra 

do e as~im obter dois produtos distintos (um com alta sílica, 
outro com baixa sílica) que .serão futuramente testados para 
a produção de pelotas de ferro-manganis e ferro-silício- man 

... 
ganes. 

Além destes. está sendo executado o projeto "Rochas 
Fosfiticas do Norte-Nordeste'', que consiste em um levantamen 
to de dados sobre o bem mineral na região. A parti r dos seus 
resultados serão desenvolvidos projetes específicos de tecno 
logia. 

IV. PLANO DE TRABALHO DA STI EM TECNOLOGIA MINERAL 

Na área de processamento mineral o setor de Não-Fer 
rosos da STI possui uma linha de ação definida. O objetivo 

principal ê reduzir a dependência tecnológica, procurando-se 
evitar a importação de "know-how" nas seguintes áreas que 
envolvem a realização de um projeto industrial: 
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- pesquisa de processos e produtos 
- "engineering" 
- construção e montagem industrial 
- fabricação de equipamentos 

Para atender o suprimento dos segmentos tecnolÓgi
cos acima c i ta dos, está se realizando um "Estudo de Mercado 
de Tecnologia Mineral" que visa dimensionar as necessidades 

tecnolÓgicas nacionais. Com base em indicadores, como cre! 

cimento previsto na produção, investimentos necessários, n~ 
mero de empresas, etc., para cada bem mineral será equaci~ 

nada uma "demanda de tecnologia". Paralelamente, será e! 
tudada a oferta de tecnologia prevista atravis de contatos 

com as responsáveis pelo seu suprimento. Comparando-se a 

demanda de tecnologia com a oferta serão detectados os pria 
cipais pontos de estrangulamento, sobre os quais atuarâ a 
Secretaria. 

Este i um trabalho de difÍcil abordagem, principal 
mente na fase de avaliação da demanda tecnológica. Para sua 
realização, a STI deverá contar com a colaboração de empre -
sários, consultores e instituições do setor mineral. 

Para o desenvolvimento da pesquisa de processos e 
de produtos pretende-se, na medida do possível, que seja ! 
tingida uma especialização das entidades através de proj!_ 

tos patrocinados pela Secretaria. Nesse sentido, preve-.se 
a contratação de especialistas internacionâis, para serem 

alocados na entidade executora do projeto, por período con 
veniente e, quando necessário, a Secretaria irá apoiar a 

entidade na aquisição de equipamentos indispensáveis. 

No que se refere a tecnologia para "engineering11 

(projeto básico e de detalhe) e para construção e montagem, 

a principal contribuição da STI i proporcionar às empresas 
mão de obra especializada em quantidade e qualidade sufi
cientes para atender as metas nacionais de desenvolvimento. 
A Secretaria está atualmente em entendimentos com 
de intercâmbio internacional para aperfeiçoamento, 
mento e formação de ticnicos brasileiros no exterior. 

~ ... orgaos 

trein! 
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Em relação à tecnologia de equipamentos, o setor de 

Não-Ferrosos está iniciando um trabalho conjugado com o Se 

tor de Bens de Capital da STI visando acelerar o desenvolvi 
mente da indústria de equipamentos para tratamento de miné 

rios e promover a geração de protótipos e de produtos comp~ 

titivos no mercado internacional. Nesta área, como nas de 

mais, está previsto um intercâmbio para aperfeiçoamento de 

pessoal no exterior. 

Mesmo antes de ter-se em mãos os resultados do Estu 

do do Mercado de Tecnologia, está sendo preparado na STI um 

programa de desenvolvimento de recursos humanos; a evidên 

cia desta necessidade dispensa, a princípio, um conhecimen 

to detalhado da realidade nacional em tecno..legla. O progr! 

ma de treinamento de recursos humanos preve atividades como: 

realização de convênios com entidades nacionais e 

internacionais, visando o treinamento de engenhe! 
ros brasileiros nos mencionados segmentos tecnolÓ 

gicos; 

- promoçao da vinda de especialistas do exterior P! 

ra desenvolver e assessorar programas de tecnolo 

gia nos atuais centros de pesquisa e empresas na 

cionais. 

V. NOVOS PROJETOS: 

A STI está estruturada para levar a tecnologia à em 
presa. Não é de sua alçada o financiamento de pesquisa 

sica, de instalações industriais ou de estudos econômicos • 

pois para estas finalidades existem outros Órgãos federais. 

A Secretaria dispõe de recursos para apoiar o desenvolvirne~ 

to de projetes de pesquisa tecnolÓgica aplicada à indústria, 

incluindo, em alguns casos, a aquisição de equipamentos P! 

ra complementar os laboratórios e plantas piloto onde serão 

desenvolvidos os projetes. 

A STI tem apoiado iniciativas procedentes de entid! 

des de pesquisa, empresas industriais, universidades, etc -

dentro do objetivo geral de: 
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- elevar o desempenho tecnolÓgico da indústria de 

não- ferrosos; 

- contribuir para o equilíbrio da balança de comér 
cio exterior em consequência de uma aplicação in 
dustrial da tecnologia a ser desenvolvida. 

De uma maneira geral os projetos atendem aos pl!_ 
nos e programas nacionais de desenvolvimento, tais como o 

P'Iano Mestre de Siderurgia, Plano Mestre de Não-Ferrosos , 
Programa Nacional de Fertilizantes e Pó Calcáreo, etc. 

Os estudos e análises das necessidades da indús-
-tria mineral no Brasil jâ evidenciaram a premência de de 
senvolver estudos tecnolÓgicos de processamento mineral,v.! 
sando: 

beneficiamento de minerais para a metalurgia dos 
não-ferrosos comuns e para a siderurgia; 

beneficiamento de minérios -de manganês; 

concentração de cassiterita; 

aproveitamento de rejei tos contendo metais nobres: 
nióbio, molibdênio e outros de valor econ5mico; 

-beneficiamento de minerais ·não metálicos, espec! 
alrnente fertilizantes; 

; 

aproveitamento de minérios abundantes ainda 
convenientemente explorados (nióbio, berilo, 
men:i.ta, etc.). 

na o 
il ..... 


