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Todas as pessoas diferem enire si, têm ritmos e tempos ditèrentes, habilidades,
dons e dificuldades diferentes, e da melhor maneira de orquestrar o conjunto de todas
as aptidÕes e restriçöes advém um estilo próprio que certamente será o mais adequado
para conseguìr os melhores resultados, e que será o seu estìlo para toda a vida. E cada
um deve aprender a melhor orquestrar suas aptidöes. por isso, quero em primeira linha
agradecer ao meu caríssimo orientador, ídolo e amigo, Professor José Vicente Valarelli,
por me incentivar a procurar o meu caminho, estando presente sempre que um
conselho, apoio, d¡scussäo ou uma nova idéia fossem necessários, longe clo conceito
de linha de produção de teses premoldadas. Mais do que isso, sou graio por ir à frente
com o seu exemplo de profissionalismo e integridade, que ultrapassam de longe as
atribuiçöes formais de um orientador e influenciaram decisivamente a formação do meu
caráter. lsso sem falar no bom humor, nas surpreendentes idéias, no sólido
conhecimento das geociências em geral, e da mineralogia e das áreas do
conhecimento adjacentes em particular, e do raciocínio extremamente rápido, que
tornaram qualquer conversa despretensiosa numa agradável discussão do mais alto
nível, nesses quase 14 anos de trabalho conjunto.

Esse trabalho foi integralmente desenvolvido no Centro de Tecnologia Mineral -
CETEM, e grande parte do que aqui apresento aprendi no CETEM ou graças a ele.
sou muito grato ao centro por essa oportr-tnidade, nas pessoas dos seus diretores Dr.

Roberto Villas Bôas e Dr. Fernando Freitas Lins, e agradeço a toclo o corpo técnico e
administrativo pelo apoio. Também contei com grande estímulo e incentivo (e

cobrança) dos meus chefes diretos no Depaftamento de Tratamento de Minérios, Dr.
Fernando Freitas Lins e Dr. Adão Benvindo da Luz, e clo chefe substituto Dr. João
AIves Sarnpaio, que fizeram o que esteve ao seu alcance para que esse trabalho
pudesse ser bem desenvolvido e concluído no prazo.

Aos meus incríveìs colegas no Setor de Caracterização Tecnológica, Dr. Arnaldo
Alcover Neto e Adauto José da Silva, agradeço pela enorme ajuda em todas as etapas
desse trabalho, e por praticamente me dispensarem do trabalho normal (que já é
demais para três) nos úìtimos meses. Particularmente o manuseio e a preparação de
amostras precisos e extremamente confiáveis do Adauto, da britagem à secção polida,
certamente conferem aos dados gerados uma qualidade inicial insuperável. Boa parte
do que foi sendo produzrdo no âmbito desse trabalho foi aprimorado pelas discussÕes
de alto nível com o colega e amigo Arnaìdo, que, especialista no assunto, destilou
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todas as possibilidades. bombardeou conclusões que pareciam seguras e sugeriu
alternativas.

Ao colega químico M.Sc. Maurílio Menezes agradeço pelo grande empenho para
finalmente conseguirmos análises confiáveis de terras raras em amostras sólidas.

Agradeço ao Dr. claudio schneider, pesquisador pós-doutorado cla university of
utah, pela iniciaçäo ao mundo da análise de imagens e pelas ferramentas
extremamente poderosas e conhecimentos de vanguarda que colocou à nossa
d isposição. De descrente do potenciaì da análise cle imagem para obtenção de clados
nessa envergadura, fut sendo convencido e passei a fervoroso adepto, graças aos seus
argumentos irrefutáveis e personalidade arrebatadora. Agradeço também ao prof. Dr.
Feter King por facìlrtar o intercâmbio intenso que temos com a universidade de utah,
onde podemos aprender na fonte,

Agradeço à Ultrafértil pelo acesso à área de estudos, em Catalão, pelas
amostras e dados que me foram cedidos. Em especial, agradecimentos ao geólogo
carlos cordeiro Ribeiro, entusiasmado pesquisador do depósito de terra raras,
memória técnica e articulador dos trabalhos desenvolvidos no córrego do Garimpo, e
ao engenheiro Luiz Antonio F, Barros.

Aos meus amigos no lG-USP Flávio Carvalho, Dr. Caetano Juliani e Carmem
Dantas Nunes pela ajuda com os aspectos formais da pós-graduaçåo, como avisar no
último instante que preciso entregar relatórios, fazer matrÍcula e outros imprevistos
aparentemente inevitáveis para quem não se dedica exclusivamente à obtenção do
título. Agradeço ainda ao Flávio pelo tempo que destinou a me ensinar e explicar o

método de Rietveld em detalhe. o fato de não estarmos aplicanclo Rietveld nessa tese
se deve a fatores intangíveis, e certamente a contribuição teria sido grande.

Sou imensamente grato à minha querida Marta Guerra; além cla revisão
ìmplacável que evitou algumas gafes horrorosas, assumiu a dura tarefa de cuidar cla

nossa recém-nascida filha em período praticamente integral, para que eu pudesse me
dedicar com exclusividade à tese, nessa reta final. E à Barbara, que me emprestou seu
quarto e me poupou de escândalos excessivos.

Agradeço aos meus pais pelo incentivo e apoio para terminar essa tese.
E, claro, aos meus amigos que, nos momentos extra-tese, propiciam as

oportunidades para arejar as idéias e descontrair: Robinson, Arnaldo, Anderson, Filipe,
Otávio, Fernando, Bica, Adão, Eduardo, Caetano, Carmem, Gildo, Gelson, Sampaio e
tantos outros que não cìtei, mas que sabem que deles falo também.

De forma direta ou indireta, esse trabalho teve o apoio do pADCT/GTM,

processos 651951046100, 651951184100 e 81B/98 , PADCT/PEQ, processo 1379195,
PRONEX e PCI/MCT



As reservas medidas dos minérios do tipo laterítico e silexítico da região do

córrego do Garimpo, macíço alcalino-carbonatítico de cataläo l, Go, são da ordem de

30 milhões de toneladas de minério com teor médio de 7,56% de TR2O3.

O minério silexítico, contendo 10,05% de TR2O3, é composto por quartzo,

monazita, hematita e goethita, com barita, cerianjta, fluorapatita e hollandita

subordinadas. Monazita é o principal carreador de terras raras, uma vez que a cerianita

não é comum e é muito fina. A forma cle ocorrêncra mais comum da monazita é como

esferóides de poucos micrômetros de diâmetro, e com o mineral disposto em camadas

concêntricas, dispersos na matriz de quartzo. A composição quimica da monazita inclui

57,6% de orR, além de 3,3% de sr, e nenhum Th detectável, que são fatores positivos

em termos de aproveitamento econômico e ambientalmente responsávei do recursos.

A distribuiçáo das terras raras nos produtos separaclos por tamanho, clensidacle

e susceptibilidade magnética indica concentração apenas na fraçäo abaixo cle 20 ¡Lm,

metade dos elementos em 36% da massa, mas contendo 43%o do Fe.

o espectro de liberação do minério, obtida a partir de análise de imagens, inclica

péssima liberaçäo da monazita em relação à ganga, e da ganga em relaçäo à

monazita. como exemplo, um concentrado com so% de monazita permitiria a

recuperaÇão de apenas 24% do mineral. o espectro de liberação calculado simula

muito bem ensaios de concentraçäo de trabalhos anteriores.

O minério laterítico contém 8,39% de TRzO¡, e 23,73% de Fe2O3. Sua

composição mineralógica é quartzo, fluorapatita, magnetita, ilmenita, hematita, goethita,

monazÌta, gorceixita e anatásio, e subordinadamente pirocloro, priderita, vermiculita,

iv
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hidrobiotita, zirconolita, calzirtita, baddeleyita e zircão. os principais carreadores são a

monazita, geralmente macìça mas muiio porosa, e apatrta. A monazita contém 57,1o/o

de orR, 3,3% de sr e novamente não contém Th. A apatita tem um teor de 1,4ok cre

orR, e 4,2% de sr, tornando esses erementos interessantes para recuperaçäo como

subproduto da fabricação de ácido fosfórico. pirocloro, zirconolita e baddeleyita

também contém ETR, mas são quantitativamente irrerevantes, enquanto que gorceixrta

pode apresentar até 1,60/o dos erementos, apesar cro minerar ser indesejado como

carreador.

A distribuiçäo das terras raras nos produtos fracronados por tamanho, densidade

e susceptib ilidade magnética indica concentração exclusivamente nos finos, abaixo cle

20 ¡Lm, com 70% dos elementos em 44o/o da massa, mas contendo 460/o do Fe.

o espectro de liberação do minério laterítico confirma a má liberação cla

monazita em relação à ganga, mas est¡pura ser possíver descartar metade cfa massa

sem perdas de monazita, uma vez que a liberaçáo da ganga em relação à monazita é

bem melhor. um concentrado com 50% cre monazita, por outro rado, recuperarra

apenas 30% do mineral. Não foi possível simular ensaios de concentração pelo

espectro de liberaçäo porque invariavelmente foi urilizada separação apenas por

tamanho (deslamagem), que descaracteriza a amostra para os subsequentes testes de

concentraçäo.

o carbonatito mineralizado contém 6,64% de TR2o3, e é composto basicamente

por magnesita, dolomita, monazita, estronianita, clinoenstatita, pirita e isokita. A

monazita é o único carreador importante das terras raras, com 5g,7% de orR e 4,s%

de Sr, e ocorre em prismas de secçäo hexagonal com um tubo interno.

A liberação da ganga inicia-se a 64 ¡Lm, quando 50% está riberada, atingindo

mais de 90% a 1¡Lm. A monazita, por outro rado, só está rberada a partir de 1 pLm.



The two distinct ore kinds - ratheritic and sirexitic - of the córrego do Garimpo,

catalão l, rare eath deposit dispray a totar mesured reserve of 30 Mton, with a mean

content of7.56% REzO¡.

The minerarogicar composition of the sirexitic ore, containing 10.5% RE2o3, is

quartz, monazite, hematite and goethite, with minor barite, cerianite, fruorapatite and

hollandite Monazite is by far the most important rare earth carrier, as cerianite is

uncommon and very smal-sized. Monazite usualy appears as spheroids a few

micrometers rarge, dispersed through the quartz matrix. rts chemicar composition shows

57.6% REO, besides 3.3% Sr, and no detectable Th,

The onriest concentration of the rare earths after size, density and magnetic

fractioning couid be acchieved in the fines of the ore (< 20 pm), crispraying about harf of

the elements in 36% of the totar mass, but 43% of the iron content concentrates in the

fines. too.

The silexitic ore's riberation spectrum, carcurated after image anarysis, indicates

very poor monazite liberatron from its gangue, and also poor gangue liberation from the

monazite. lt is possibre to predict, e.g., that onry 24o/o of the monazite w¡[ be

recorevered for a concentrate containing 50% of the phase, simurations of

concentration tests performed by other authors agree very weI with their resurts.

The latheritic ore contains g.39% RE2o3, and 23.73% Fe2o3. rts minerarogy is

quite complex, and the main minerarogicar coposition incrudes quartz, fruorapatite,

magnetite, ilmenite, hematite, goethite, monazite, gorceixite and anatase. pirochrore.
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pnderite, verm¡curite, hycrrobiotite, zirconorite, carzirtite, baddereyite and zircon were
identified, too. Main rare earth carriers are monazite and apatite. Monazite contains

57.1% REO, 3.3% Sr and no detectable Th. Apatite,s REO content is 1.4,k, and,

together with its sr content of 4.2o/o, make this erements ìnterestrg for recovery as by_

products other minor phases may contain some RE, but are irrerevant. Gorceixite may

contain up fo 1.6% RE, but is an unclesired phase for concentration purposes.

Again' the onriest concentration of the rare earths after size, density and

magnetic fractioning courd be acchieved rn the fines of the ore (< 20 pm), dispraying

about 70% of the erements in 44vo of the totar mass, but 46% of the iron content

concentrates in the fines, too.

The ratheritic ore's r¡berat¡on spectrum confirms monaz¡te,s poor riberation from

its gangue, but the gangue riberation is not bad, as it is possibre to discard 50% of the

total mass wrthout monazite ross. A concentrate containrng 50% monazite, e.g., wourd

come up for a monazite recovery of onry 3o%. rt has not been possibre to simurate

concentration tests performecr by other authors using the riberation spectrum, as al the

tests included desriming, and so changing a| the sampre,s grade and size distributions.

The minerarized carbonatite, containing 6.64% RE2o3, has a marn minerarogy

made of magnesite, doromite, monazite, strontianite, crinoenstatite, pyrite ancr isokite.

Monazite is the only important RE carrier, contains s9,7% REo and 4,so/o sr, and

occurs as hexagonal prisms with a cavity along the prism.

Prediction of the monazite riberation thro.rgh image anarysis states that monazite

will be reasonabry riberated onry at particre sizes of about 1 ¡Lm. rt,s gangue, on the

other hand, displays 50% liberation at 64 ¡Lm, and over 90% at .1rLm.
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F¡gura 1.1 - l\4apa de localizaçåo de Catalåo | (Carvalho, 1g74).

F¡gura 1.2 - Mapa de provincias alcalinas do Brasil Meridional (DNplvtlgB ).

Figura'1.3 - Nilapa geotógico de Catatåo I (DNpt\4/CVRD 19SO).

F¡gura 3.1 - Esboço geral do complexo mineiro de Catalão I, incluinclo posiçäo clo mapa de
localizaçåo de amostras
F¡gura 3.2- Local de origem das amostras dos três trpos de minerjo estudados.

Figura 3.3 - Fluxograma do procedimento adotado para caracterizaçäo das amostras de
minérios laterÍtico e silexitico do Córrego do Garimpo.
Figura 3.4- Fluxograma do procedimento adotado para análises quÍmicas cle TR2O3 e Fe2O3
(total) de todas as amostras nesse trabalho.
Figura 3.5 ' lmagem cro minério sirexítico como adquirida pero I\I ËV, automaticamen te, para
análise de imagem. cÌnza mais craro equivare a monazita, mais escuro (pratìcamente pieto)
à resina, cinza médio escuro ao qLlartzo e cinza médio mais claro a minòrais cle ganga
(óxidos/hidróxidos de Fe).
F¡gura 3.6 - Mesma imagem da figura anterior, após aplicaçäo do filtro de delineaçáo.

Fig.ura 3.7- lmagem binária cle monazita, segmentada a padir da imagem 3.6 (invertida para
melhor visualizaçåo).
F¡gura 3.8 ' lmagem binária da ganga, segmentada a partir da imagem 3.6 (invertida para
melhor visualizaçäo).
Figura 3.9 - lmagem binária de monazita após preenchimento cle cavidades, fraturas e
outras rmperfeiçôes (invertida para melhor visualização).
F¡gura 3.'t0- lmagem binária da ganga após preenchimento de cavidades e elim¡naçåo de
artefactos por mapa de distâncias eucridianas (EDM) (¡nvertida para merhor visuarizåçåo).
Figura 3.11- lmagem ternária das partículas de monazita (branca), ganga (cinza) e rósinã
(preto).

l¡.S_y114.1 - lvionazita (mais clara) em esferóides concêntrjcos na matriz de qUartzo
(M EV/BS D),

lig_yl9-1.î - l\4onazita (mais clara) em esferóides concêntricos na matriz cle quartzo
(MEV/BSD).
F¡gura 4.3 - l\4onazita (mats clara) vermiforme na matriz cle quartzo (MEV/BSD).

Figura 4.4 - Monazita (mais clara) conìo massa irregular na matriz de quartzo (N4EV/BSD).

Figura 4.5 - N¡onazita (maìs crara) em esferórcres concêntricos, como massas irregurares e
9:.T.9.qrgyáu"l pseudornorfo (segLrndo pirocloro ou apatita?) na matriz de quartzo
(MEV/BSD).
Figura 4.6 - lvlonazjta (mais clara) pseudomorfa mantendo as bordas e preenchendo
parcialmente, como rnassas irregulares, um antigo cristal (apatita?), também preenchido por
óxidos/h idróxldos de Fe em cristais acicurares frbrorradiados, e quartzo (rliEV/BSD).
Figura 4.7 - lvlonazita (mais crara) acicurar fibrorracliada na matriz cle quärtzo, contåndo
ainda óxidos/hrdróxidos cte Fe (lvtEV/BSD).
F¡gura 4.8 - l\4onazita com diversas tonalidades de nivel de cinza (l\4EV/BSD).

Figura 4.9 - Monazita com diversas tona¡idacres de niver cre cinza (rvrEV/BSD). É possíver
observar uma fina irama de monazita em matriz maìs escura de quartzo nas camadas mais
escuras, no esferóide central e inferior esquerdo.
Figura 4"10 - Cerianíta (círculos mas claros) djspersas em monaz¡ta (níveÍs de cinza
rntermediários) e q uartzo. MEV/BSD.
Figura 4.1'l - cerianita (círculos mais claros) associada preferencialmente è monazita (nÍve¡s
de cinza intermediários), e quartzo. IVIEV/BSD.
Figura 4"12 - Esferas submicrométricas de cerianita associadas preferencialmente a uma
camada especlfica (mais escura) de monazita, mas também a minerais cle Fe (centro, à
direiia). A partícula ma¡or, no canto superior direito, é de barita. MEV/BSD.
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F¡gura 4.13 - Cerianita esférica muito fina associada e restrita a minerais de Feap"arenlerjlglle em djssotuÇåo, gerando estruturas do tipo,,ghost,,, e quartzo com monaz¡taesteroidal. ttlEV/BSD
Figura 4.14 - cerianita esférica extremamente rina associatra e restrita a minerais de Fe, porsua vez intercrescidos com quartzo. N/ËViBSD.
Figura 4.15 - Ceflanita esleÍica muito fina entre quartzo (esquercla) e monazita (direita)Associada à cerianita, à sua crrreita, ocorre uma fase de niver cre cinza rntermediário entrecerianita e monaz¡ta, caracterizada como óxido de Mn e Ba. VeV¡gSO.
Figura 4.16 - Vista geral mostrando qLrartzo iniercresci¿o com minera¡s de Fe, em cliferentesproporçöes, atém cle monazita. fu1EV/BSD.
Figura 4.'17 - intercrescimento muito fino entre fase de Fe e quartzo. l\,1EV/BSD.
Figura 4.18 - Dois mineraÍs de Fe distintos, óxido de Fe (hematita ou maqnetita _ mats claroìe.óxido hidratado de Fe (goerhita ou rimonta - cinza meoio¡, Jiiirg;i""i" Ëãì."."; ;;;;i o;'cinza intercrcscidos com quartzo. o detarhe mortru o curiíåiåcicùrar da rã." prou"u"i.åit"
hidratada. t\4EV/BSD.
Figura 4.19 - óxido/h jclróxido cle ferro acicular e monazita em quartzo. MEV/BSD.
Figura 4.20 - Liberaçåo rinear aparente do mrnério sirexítico, obtida pera anárise de imagens.
Cond icional por tamanho.
Figura 4'21' L¡beração em área aparente do minério sirexítico, obtida pera anárise creimagens. Condicional por iamanho.
Figura 4.22 - Diagrama de Hansen (L-curves), de entrop¡a vers¿/s resíduo, das criversas
funÇöes de transformação dìsponiveìs utirizanão os dadLs de riberaçåo r¡near aparente
obtidos para a I.raçäo 37x20 pm do mjnério silexítico. pode ser observaOo que a tuniaoselecionada doromita-esfalerita de arta resoruçáo apresenta os menores méduros de entropiae resíduo.
Figura 4.23 - Liberaçäo em vorume cro minério sirexltico, obiida pera anárise de imagens,após correÇâo estereológica. Condicjonal por tamanho.
Fig.wa 4.24 - Liberação em massa do minério silexítico. obtida pefa análise de imagens,após correÇão estereologica. Condicional por tamanho.
F¡gura 4.25 - N4onazita (mais clara) na boida de grão de quartzo (MEV/BSD).
Figura 4.26 - lmagem utilizada para a anáiise de imagens (MEV/BSD), com q'artzo (cinzaescuro), monazita (cinza mais craro) e minerais cre rJlcinzà ¡ntermediário). observai como écomum a presença de dergados nÍveis de monazita na superficie das par.ticuras, incrusive
naquelas compostas, de resto, exclus¡vamente por minerâis de ganga.
Figu". 4-27 - Espectro de riberaçào, 

". ru..", do mrnerio .ir"*r-ti"õ D¡strbuiçäo bivariadateor/tamanho. Liberaçäo em massa concllcional por tamanho da fraçâo majs flna GZO pm)
a-gsumid-a-9om9 jgual à da kação granulométnca mais pröxima.
ligura 4.28 - Recuperaçåo de monazita em função do teor cle monazita no concentraclo.
lVlinério silexítioo.
Figura 4'29 - Descarte de massa em funçáo da recuperaçåo cre monazrta. rvrinério sirexit¡co.
Figura 4.30 - Descarte de massa em fanção do teor cie monazita no concentrado. Minériosilexítico.
Figura 4.31 - Monazita extremamente porosa. Região mais clara ao centro do gräo
apresenta alto teor de Ce, Ba e Mn (MEViBSD).
Figura 4.32 - Monazita acicular porosa muito fina (l\IEV/BSD).

Fis"" 11!.; liujcrescimento (ou transformação) de monaz¡ta esferoidar para o tipo maciçoporoso (lVlEV/BSD).
Figura 4.34 - l\4onazita mLrito rina no rimrte entre dois tipos de apatita, com niveis de cinzadistintos (MEV/BSD).

lisl_y111.15 - Cristal aparentemente tabular c1e monazita, bastante corroido, em apatita.(r\4EViBSD)
F¡gura 4.36 - lnclusöes de monazita (mais clara) em gorceixita (c¡nza mais escuro), com¡nclusöes de óxidos/hidróxidos de Fe (cinza médio¡, q"ue purrliär a gorce¡xita. MEV/BSD.Figura 4.37 - lnclusöes de monazrta macrça e porósa 1måis clara) em"gorceixita (c;t;;;;s
escuro), além de óxido cle Fe, provávet mágnetita (cinia médio). MEV/BSD
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Figura 4.38 - rntercrescimento da monaz¡ta porosa com óxidos/h¡dróxidos de Fe, incrusive
;:il,:?*::,:""i,.i:^"^o1o-,pod_L,u, observado na;"*;;;;ì;;.a Resros de crjsrar

iig"J,å"iåi:";ffi::Íi:såi:il: '"i::fi:,iåi:?iliã:ïJ'::,::î::il 3i;J.';,i"il,,."
Fígura 4.40 - Monazita porosa associada à ilmen jta (MEV/BSD).
Figwa 4-41 - l\4onazita com nive¡s de cìnza muito cliscrepantes intercresc¡dos
Ftgu"a 4.42 - l\,4onazita com níveis cle cinza muito discrepantes intercrescidos
F¡gura 4.43 - Monaztta com níveis de cinza mujto dtscrepantes,geraçÕes MEV/BSD.

[i8$lË3;*, 
tnctusôes de monazita muiro f¡na em apatita com diferenres níveis de cinza.

Figura 4.45 - Gråo de pirocloro com cluas compos¡Çóes. barjopirocloro (mais escuro), e outravar¡edade nca em Ti. Ca e Ce {mais cr"ra¡. fVeV}eðói" """",F¡gura 4.46 - piroctoro rico em pb 
" 

en MfvÆéó. -
Figura 4'47 - BarioÞrrocroro ibranco) com incrusöes grandes de ¡rmenita, gorceixita (centro. àdireita), quartzo (cinza escuro oi.p"r"*l å ,o"ätå ä" ãåtälr,"l ,\,EV/BSD.

ilÊüiåS"Ï 
_ rntercrescimento 0",il._náìit" i,äää"Jråiã,å,r,l.hra (mais crara)

Figura 4 49 - Grão com carzirtita lcinza intermecJiário ciaro) predom¡nante, com zirconorita
Í:i-.1T"0:" mars escuro), e gorcerx¡ta (cinza escuro, prriå !up"no4, por sua vez contendo
iliËijl!åra" 

de minerat com arto Th (branco), u ¡rrnåi.,il ir"rr."o mais escura na carzjrtita)

ilt"itiiÎr"t;:i,ï"I\Ï|;Ï,'fsoo"'rrconolita 
lmais clara) em sorceixjra (majs escura) e em

l-rgura 4.51 - lntercrescimento de zirconolita {crnza medio) e gorceixita (mais escura),contendo ainda restos de baddereyita 
"orr.i,r, rlr.. ã"r'i.,ià ¿ direita) e um cristar

fir?Tr?ffod" 
bar¡opiroctoro (ctaro, ántre zircorolìø 

" 
ãã.""ìiä,ientro ¿ esquercta).

i:iåi1,3"Í,3'.;í*,ï:l:i"î"1r11i,å:¿Ëa médio)associada a sorceixita (mais escura)e

ilt"iJiÍ;::";r,üË"üoBlra 
zonadd (mais ctar,r) associada a ¿patira {crnza médjo) e quartzo

[,,Êilå3":- 
- Bactcteteyita fina, âparentemenre resros c]e um cristat maior corroído.

Figura 4.55 - Baddereyita aparentemente bem cristarizacra associada a apatita. MEV/BSD.
F¡gura 4.56,- Badtiereyita (branco),em cristar bem formado, arém de fragmentos menores,em quartzo (cinza escuro) contendo tamOem monazitål"rå .eAio¡ 

'EViBSD.
Fisura 4'sz - Gorce¡xira 

"o,n 
u"rinção ä" "l;;;öä ";ï" "iti ""nvo lponto A) e sua borda(ponto B), 9 com jncrusåo de cristai cte apatira ìä e;;;"iäài lvËv¡esoFigura 4'58 - corceixita dentro 

-cras 
forhas ,lu diãrJott",io iaio oe monazita maciça ep redo min a nte men te porosa. N4EV/BSD.

l-rgura 4.59 - Gorceixita (cinza es rro) permeada por fin¡ssima trama de óxido/hidróxido del- e. e iJmentta icrnza majs claro; l\,4fV/BbD.

liÊülå3;tt 
- carzrrtita (cfnza intermediário) sobre barioprrocroro, e gorceixita (cinza escuro).

Figura 4.61 - Associação da calzirtita com gorceixita (maìs escura). IVEV/BSD
Figura 4.62 - C'stat bem formado^ de_ ¡lmenita, mais fragmentos, cimentados por apatita. Nocristal merhor formado, observa-se passagem de irmenña no 

""ntro, 
típica no minério cornalto Mn' para fases com ba¡xo Mn e perda"de È" 

",nãriàìàã 
ãr bordas, terminando com Nbmais etevado na borda do orão rprovávet p;;""é;; üä;;å,ì*r,,,o¡. MEV/BSD.Figura 4.63 - Crisrais ac jcujares)tenticuto*. o" ånrtåo:ol ;;;;r;"J" com alra porosidade, ealguma m-onazjta associada (majs cfara). fr¡evieéõ.-- " " '"' '

t-rgura 4'64 - cristais acicurares/lenticurãres de anatásio em quartzo. ao rado de gfão demonazita porosa (majs crara). NIEV/BSD. - -'-e v v¡¡¡ yvur

possivelmente de diferentes
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F¡gura 4.65 - cr¡stais ac¡curares/renticurares de anatásìo, aparentemente restando dadissoluçáo da faixa central cle um cristal cle priclerita. ¡¡füitjép
F¡gura 4.6ô - Cristat aparentemente bem formado de piiO.iit". nf fvleSO.

[iÊüå:lr:t 
- cr¡srar bastanre corroÍdo de pr¡derita, com incrusöes de monazita (mais crara).

Figura.4.68 - cristar de pridêrita com incfusòes de irmenita (mais crara) e apatita (maisescura) 
_alem de rtrna peqLlena de monazita (branca). MtV/ÈfSD.

Frgura 4.69 - lvlagnetita com exsoluçöes de ilmenita, mais escuras, inclusive no detalhe. À
:Si:i"::1? 1T"f,r: l1crça em côntato_com porção da màsnetila .", ". "*"àrr.içå".,ÍJoqcrroo srgntïtcar mtgração e concentração da ilmenita. MEViBSD.
Figura 4.70 - Formaçäo de cristais aciculares de óxido/hidrãxioo de Fe entre as folhas devermiculita. Hidrob¡otita logo acima, à esquerda. MRV/BSD.
Figura 4.71 - crescimento de gorceixita entre as forhas ãe vermrcLrrita, 1á substituída poróxidos/hidróxidos de Fe, na parte superior. MEV/BSD.
Figura 4-72 - substrtuição totar das forhas de mica por óxicros/h idróxidos de Fe. I\4EV/BSD
Figura 4'73. - cr¡stais de apatita sordados por óxido/hidróxido de Fe, formando cristaisaciculares. MEV/BSD.
Figu'. 4'74 - LiberaÇão rrnear aparente do minério raterítico, obtida pera anárise de imagens.Condicional por tamanho.
Figuta 4.75 - L¡beração em área aparente cro minério raterÍtico, obtrda pera anárrse deimagens. Condicional por tamanho.
Figura 4.76 - L- cLtNe de Hansen para os dados de intercepto rinear obtidos por anárise deimagem para a fraçåo majs fjna.do mtnério laterÍtico, 37x20'¡Lm, onde se observa que afunçäo de transformação doromita-esFarerita arta resãrLrção apresenta o menor residuo e ummódulo da entropia muito similar às curvas. de resíduo muito supenor.Figjrc 4'77 - Liberaçäo em vorume do minério rateritico, ooìioã p"r" anárise de imagens,após correÇão estereológ¡ca. Cond¡cronal por tamanho.
F¡gura 4'78 ' L¡beraÇão em massa do minerio rater¡t¡co. obtida pera anárise de imagens.após correçäo estereológica. Concljcional por tamanho.
Figura 4'79- Espectro de riberação natural, em massa, do minéno raterítico. Distribuiçäobivariada teoltamanho. Liberaçâo em ma".a conoiciáÀat-poi iãmantro oa trafao .åiålr" t-20 trm) rguat à da fraçåo granLriométrica mais próximá 1ãZiio ¡,r;Figura 4.80 - Previsäo cre recuperaÇão totar cra monazìta em iunção do teor de monazita noconcentrado. Mtnério lateritico.
Figura 4.81 - Previsao de descarte de massa no reje¡to em função da recuperação clamonaz¡ta no concentraclo. lvlinério laterítico.
F¡gura 4.82 - Previsão de crescarte de rnassa no rejeito em f.nção do teor de monazita noconcentrado. Minério laterítico.

5:n::11:: :I:lazita de secção hexagonat e com um tubo interno, qrre the confere aspectooe carna ao ser secc¡onada (mais crara), sobre matriz carbonática de doromita (cinza médro)e.magnesrta (cinza escuro). MEV/BSD.

f 19ura 
4.94 - N/onazita de secção hexagonal (mais clara), sobre matriz carbonática cleooromrta (ctnza médio) e magnesita (cinza escuro). MEV/BSD.

I-igura 4.85 - lvlonazita esferordaf com niveis concèntricos (mais crara) e isokita esferoidarfibrosa (cinza médio), sobre matriz carbonáhca cre ootomita'lcrnia meáio), magnesita (cirzaescuro rugoso) e clinoenstatita (ctnza escuro tiso). l\4EV/BSó.
F¡gura 4.86 - Agromerado cre monaz¡ta (maÍs craia), sobõ Ãatriz carbonática de dolomita(cinza meciio) e magnesita (cinza esclrro). l\4EViBSD
Figura 4.87 - lvronaz¡ta vermiforme lmaié crara), em croromita (cinza medio) e maqnesita(cinza escuroT. IVIEV/BSD.
Figura 4.88 - Pirocloro em dolomita. MEV/BSD.

F¡gura 4.89 - Grande cristar de estroncianita (mais craro), aparentemente corro¡do, emmatr¡z de magnesita. MEV/BSD.
Figura 4.90 - Dois cristais de estronc¡anita (claros, meio à djreita e à esquerda) commonazita hexagonar tubLrrar (incrusive seccronada), em matriz de doromi[a lcináa meoio¡,magnesita (c¡nza escuro). alem de monazita fna. it¡EV¡BSD.
l-¡gura 4.91 - lsokita esferoidar f¡brosa associada a monaz¡ta (mais crara), crinoenstahta(mais escura, lisa) e doromita (c¡nza médio, rLrgo.a e nåo-".ieioì,int). ir¡Evleso.
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F,igura 4.92 - Detarhe cla figura anterior, onde é possíver reconhecer o caráter esferurÍt¡co ef¡broso da ¡sokita, com fibras dispostas radialmente ou 
"m 

i"i"å. assocracia a monazitâ(mais claraj e clinoenstatrta lmais escura, frsa.¡ rf4fVlÉSó 
- -'

l-rgura 4.93 - rsokita esferoidar fibrosa associada a monazita (mais crara, com variaçöes detonal¡dade de cinza), cr¡noÕnstatita (mais escura, tisa¡ e pouðä áotomita (cinza .eoì,]-.g"."
e. nåo-esferoidar) Na parte centrar dois cristais g=n,Jã. ãÀ pì'1t" (com nive¡s de cinzasimi,ares aos cra monazita mais escura), e no cðntro a 

".q.ãrJu 
Lrm gråo arredondado deilmenita. MEV/BSD.

Figura 4.94 - Grande grão de pirita (cinza médio) e barita (cinza claro) no m¡nér¡ocarbonat¡tico, rodeado por carbonatos (magnesitá ,ri. åi,iui", iolomia mais ciaia; emonaz¡ta (cinza médio, canto inferior esquõrdo), arém o" um cii.tar de garená fÀurtâ orun"o,canto super¡or direito). MEV/BSD
Fìgura 4'95 - Cristais cre garena associados a prováver esfarerita (detarhe), em matriz de

ilÊil835 
(.r'. esclrra) e dotomita (menos escura¡, arom ãe mànazita 1ciíza moJio¡. 

"-

Figura 4'96 - Distribuição cre tamanho de interceptos (monorog) de monazita, acumrrada erelativa, do mìnério carbonatítico.
Figura 4.97 - Distr¡buicão de tamanho (monolog) de interceptos de ganga, acumulada erelativa, do minério carbonatítico.
Figu¡a 4'98 - Lìberação rinear aparente do minério carbonatítico. condicionar por tamanho.
Fig,ura 4.99 - Espectro de liberaçäo em volume, após correçäo estereológica, do minériocarbonatítico. Condic jonal por tamanho.
F¡gura 4.100 - Liberaçäo em massa do minério carbonatítico. Concl¡cional por tamanho.
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Tabela 1.1 - Reservas medidas de minório cle ETR em Catalåo l, área do Córrego doGarimpo, em função de teor de corte.
ïabela 2'1- Anár¡se dos ETR de monaz¡ta purificada manuarmente, segundo rmbernon(1993) (% massa).
Tabela 2^2- Análise dos ETR cre apatita, segundo *¡mbernon (1993) e ..Dutra & Formoso(1es1) (ppm)
Tabela 2.3, Análises dos ETR em apatita, segundo perelra (1995) (ppm).

T¿b^ela 2'4- Anárise química (% em massa) do minério sirexítico, segundo Neumann er ar(1e94)
Tabela 2.5' Distribuiçäo dos elementos teTras raras, tóro e urânio (% em massa) no minériosilexÍtico, segundo Neumann ef al (1994).
Tabela 2.6- Análises quÍmicas pontuais (E_DS ou WDS, quando marcada com *) (% emmassa) de losfatos secundários, sequnclo pereira 11995)

1,.1?eli 
21- Anätise. química (% em massa, FRX) je concentrado de fostato secundár¡o

f prumbogummrtas ). segundo pereira (199S).
Tabera 2.8- Anarise quimica dos ETR (ppm, icc-nrs¡ de concentrado de fosfato secundário("plumbogumm jtas' ). segundo pereira 

{1 99S)
Tabela 2.9- Anafrse quimica (% em maisa) áo minério laterítico, segllndo Aquino &Albuquerq ue (19961.
Tabera 2'10- Composiçäo minerarögica (o/o em massa) de fraçöes crassificadas por tamanho
9o.rlélo laterítico. segundo Aquino & AlbLrquerque 1t906¡. 

'
Tabela 2.11- Grau de liberacão ç% em massâ) do min¿rio iáteritico, segundo Aquino &Albuquerque (1996).
Tabela 3'1 - l\,4agnificação e resoruçåo das imagens adquiridas, por tamanho de particura.
Tabela 4.1 - Distribuição de tamanho de partÍcula do minério sjlexÍtjco (% massa).
Tabela 4.2 - Dtstr¡buiçáo por clensidade, em relaçäo ao bromofórmio (% massa).
T.abgla a I - D'|stribLr¡çào por su scetibrricrade magnetica das rraÇoes afuncJacias * mineroslexrttco (70 cm nìassa. condicionat por tamanho).

\1\*^ !:o 
- DisrribujÇào por densidade e por sLrécetibitidade magnét¡ca das frações acimaue zu Fm, mlneflo sttexittco (% em massa, em relaÇäo ao total cla amostra). Fraçäo _20 p

corresponde aos 3S,ZB% restantes.
Tabela 4.5 - Teor de TR2O3 e Fe2O3 (total), em % em massa, na fraçáo 105x74 pm, ebalanço de distribuiçåo dos elementos na fração e na amostå total.
Tabela 4.6 - Teor de TR2O3 e Fe2O3 (total), em o/o em massa, na fraÇáo 74x53 ¡m, e balançode distr¡buiçäo dos elementos na fração e na amostra total
Tabela 4.7 - Teor de TRrO. e FerO¡itotal), em % em massa, na fração 53x44 pm, e balançode distribuição dos elementos na fraçäo e na amostra total.
Tab.gla 

a.8 - Teor de TR2O3 e Fe2O3 (iotal), em % em massa, na fraçãto 44x37 [m, e balançode distribuição dos elementos na fração e na amostra total
Tabela 4.9 - Teor de TR2O3 e Fe2O3 (total), em yo em massa, na fraçåo 37x20 pm e nos finos(-20 pm), e balanço de distribuiçåo dos erementos na fração e na amoska totar.

Illl,l1^l"t^ "?i::.g: î"l"l,l,9l9g (rR,oo, % ."..a¡ pãiã olinerio sirexítico, e distriburçäo
l'jor ramanno de particura e densidade e/ou susceptibiridade magnétjca (negrito, em reraçåoao total da amostra, ¡táljco, % massa).

]:*l:1Í-,!"lanço meraturgico (Feze3, Vo massa) para o mjnério silexitico, e distribuiçäopor ramanrìo de partfcura e densidade e/ou susceptibiricrade magnehca tnegrito. em reraçãoao total da amostra, itálico, % massa).
Tabela 4.12 - Composiçäo mineralógica, conforme identificada por DRX, da fracåo 10Sx74
Irm.
Tabela 4.13 - Composiçåo mrneralógica, conforme identificada por DRX, da fração 7 4xS3
lLm.
Tabela 4.14 - Composiçáo mìneralógica, conforme identificada por DRX, da fraçâo 53x44
Irm.
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Tabela 4.15 - Composição mineralógica, conforme iclentificada por DRX, da fraçë)o 44x87
Irm.
Tabela 4.16 - Compostçäo mineralógica, conforme iclentificada por DRX, da fraçäo 37x20
¡tm, e dos finos (-20 ¡m).
Tabela 4'17 - Análises comparativas de regiöes mais claras e escuras de três grãos onde
essas regiöes poderiam permitir resoluçäo melhor do detector de EDS (% em massa)
Tabela 4.18 - Anál¡ses químicas pontuais (por EDS, % em massa) de monazita tle cåtaräo,
recalculadas após subtraçäo de sílica. N¡édia em negrito, na úlhma linha.
Tabela 4.19 - Análises quÍmicas pontuais (por EDS, % em massa) de cerianita cle catalåo,
recalcLrlas após subtraçåo de sÍltca.
Tabela 4.20 - Teores de monazita de ponto, linha e área, medidos por análise de imagens,
cabeça composta de monazjta desconsiderando a fraçäo fina, - 20 [m, e teor cle TR2O-. de
cabeça calculado a partir da monazita e da análise química da fraçåo fina, _ 20 pm.
Tabela 4.21 - DistribuÌçäo cte tamanho de partículas do minérjo silexÍtico (% massa).

Tabela 4.22 - Distribuição por densidade, em relação ao bromofórmio (% massa).

Tabela 4.23 - Distribuiçåo por suscetibilidade magnética das fraçöes afundaclas - minèrio
laterÍtico (% em massa, condicional por tamanho).
Tabela 4.24 - D¡stribuiçäo por densidade e por suscetibilidade magnética das fraçöes acima
de 20 pm, minério laterítico (% em massa, em relaçäo ao total da amostra). Fraçåo *20 ¡
corresponde aos 43,52a/a restantes.
Tabela 4.25 - Teor de TR2O3 e Fe2O3 (total), em % por peso, na fraçäo 105x74 pm, e
balanço de distribuiçáo dos elementos na fraçåo e na amostra total.
Tabela 4.26 - Teor de TR2O3 e FerO3 (total), em % por peso, na fraçåo 74xS3 tLm, e balanço
de distribuiçäo dos elementos na fraçåo e na amostra total.
Tabela 4.27 - Teor de TR2O3 e Fe2O3 (total), em % por peso, na fração 53x44 pm, e balanÇo
de drstriburção dos elementos na fração e na amostra total.
Tabela 4.28 - Teor de TR2O3 e Fe2O3 (total), em % por peso, na fraçäo 44x37 [m, e balanço
de distribuiçåo dos elementos na fraçåo e na amostra totaj.
Tabela 4.29 - l-eor de TR2O3 e Fe2O3 (total), em % por peso, na fração 37x20 pm e dos tinos
(-20 pm), e balanço de distribuição dos elementos na fração e na amostra total.
Tabela 4.30 - BalanÇo metalúrgico (TRro3, % massa) para o minério raterÍtico, e drstribuiÇåo
pÒr tarnanho cle pâriÍcula e densidade e/ou susceptibiliclade magnetica (negrito, % em
relaçáo ao total da amostra, itálico, % massa).
ïabela 4.31 - Balanço metalúrgico (Fe2e3, a/a massa) para o minério silexÍiico, e clistribuiçäo
por tamanho de particula e densidade e/ou susceptibilidade magnética (negrito, em relaçâo
ao total da amostra, itálico, % massa).
Tabela 4.32 - Composição mineralógica, conforme identìfìcacla por DRX, da fraçâo 1e'x74
Irm.
Tabela 4.33 - Composiçáo mineralógica, conforme iclentificacla por DRX, da fração 74x53
frm.
Tabela 4.34 - Composjção mineralógica, conforme identificada por DRX, da fraÇäo S3x44
lLm.
Tabela 4.35 - Composiçåo mineralógica, conforme identificada por DRX, da fraçäo 44x37
lrm.
Tabela 4.36 - Composìção mineralógica, conforme identificada por DRX, da lâçäo 37x20
[m, e dos finos (-20 ¡m).
Tabela 4.37 " Análises comparativas de regiöes mais claras e escuras de quatro gråos de
monazita (% por peso), recalculadas para 100%.
Tabela 4.38 - Análises de EDS de monazita (% massa), recalculadas para 1OO%. Valores
médios na útltima linha, em negrito.
Tabela 4.39 - Análises de EDS de apatita (% massa). Valores médios na última linha, em
negrito.
Iabela 4.40 - Composiçáo de alguns pirocloros contendo ETR icÌentificados no minério
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os metais de terras raras - denominaçäo recomendada pela lupAC (1960) - (ou

elementos terras raras, ou terras raras) pertencem ao grupo lll-B da tabela periódica, e

incluem sc, Y e La a Lu, incrusive. pelas suas propriedades químicas,

predominantemente iônicas e com fenômeno de contração iônica (significativa

diminuição do tamanho dos átomos e clos íons com aumento do número atômico), e

dominadas pela camada elétrica 4f, as terras raras apresentam importantes aplicaçöes

tecnológicas (Abrao 1994). como exemplo, Lapido Loureiro (1994) cita aços especiais,

catálise (para craqueamento de petróleo e catalisadores automotivos), cerâmrcas

avançadas, vidros, magnetos permanentes, fósforos, sensores de oxigênio e muitos

outros.

O Brasil, que já havia acumulado metade da produção mundial de ETR de 1886

a 1960, passou a modestos 2,5o/o no início da décacla, e atualmente não produz nada.

A única usina de produçäo da INB (lndústrias Nucleares Brasileiras, que inclui a antiga

NUCLEMON), em Santo Amaro, foi fechacla, mas espera-se que a produção seja

reiniciada em meados de 1999, nas instalaçöes em poços de caldas. lnicialmente, a

INB deve processar o concentrado de monazita obtido na remodelada usina de

concentração em Buena, a partir de areias de praias e cordöes litorâneos, produzindo

óxido de ce e carbonato de La para catalisadores, respectivamente, automotivos e de

craqueamento de petróleo. Apesar de dispor de tecnologia para produçäo dos

elementos Índividualizados com maior pureza, e consequentemente com valor

agregado muito superior, a INB gerará apenas os proclutos mencionaclos, contenclo os

outros ETR, uma vez que a escala de produçäo, consumindo as aproximadamente 60

toneladas mensais de concentrado produzido em Buena, näo justifrca a complexidade

i
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tecnológica requerida (lNB, informaçäo verbal). A empresa tem atualmente todo o

interesse em se associar a eventuais prodLrtores de terras raras para viabilizar urn

processo que agregue valor aos seus produtos,

o depósito do córrego do Garimpo está entre as melhores reservas e teores de

terras-raras do país, representando, segundo Lapido Loureiro & Barbosa (1gg3) e

Lapido Loureiro (1994), por volta de 2,3o/o dos recursos iclentificados no Brasil. Recente

atualização das reservas medidas no córrego do Garìmpo (ultrafértil, dezl1ggB,

informaçäo verbal) mais do que triplicou esses recursos. A Tabela 1 .1 apresenta

reservas medidas para diversos teores de corte de TR2o3 e teores médios resultantes,

num cálculo considerado pelo responsável (geólogo carlos cordeiro Ribeiro -
ultrafértil) extremamente conservador. considerando um consumo nacional ao redor de

3,000 ton anuais, os orR contidos no minério, numa eventual lavra com teor de corte

de 5% (ou seja, 30 Mt com teor médio de 7,56% de TRzO:), são suficientes para 768

anos de consumo. Esses números säo apenas ilustrativos da importância da jazida e

da necessidade de se desenvolver tecnologia para o seu clesenvolvilnento.

Tabela 1"1 - Reservas medidas de minério de ETR em catalão I, área do córrego do
Garimpo, em funçäo de teor de corte.

Teòi Ce corte Teor medio Reserva Medida
__t%e_IB,od (% rR2o3) _ tlpltsnl2 5,56 60.856

5 7,56 30.478
B 10,47 9.218
10 12,81 3.841
12 14,06 2.293

A alta complexidade dos minérios, devida à grande variabilidade mineralógica,

uma orÌgem geológica ainda não bem compreendida que resulta numa associação

complexa de diferentes litologias e minérios originais e intensa laterizaçäo



superimposta, exige tecnologia específica para viabilizar o seu aproveitamento,

partindo-se de uma caracterizaçáo mineralógica e tecnológica precisa.

Abjetivo

o objetivo desse trabalho é a caracterizaçâo tecnológica dos potenciais tipos de

minério de ETR provenientes do maciço alcalino-carbonatítito de catalão I, Go, como

subsidio ao desenvolvimento de rotas de beneficiamento e/ou metalurgia extrativa para

recuperação dos refêridos elementos. Dentro da filosofia de desenvolvimento

sustentável, a caracterizaçäo visa fornecer informaçÕes para que haja o máximo de

aproveitamento dos recursos naturais, com um mínimo de consumo de energia e de

conseqüências ambientais.

Loea[izaçãÕ e Aeessos

O Complexo Ultramáfico-Alcalino de Cataläo I situa-se no Município de Ouvidor,

comarca de Catalão, no sudeste do Estado de Goiás, a aproxrmadamente 280 km ao

sul de Brasília. Tem, aproximadamente, as seguintes coordenaclas geográficas: 18"20'

de Latitude Sul e 48'20' de Longitude Oeste. Dista 20 km a nordeste da cidade de

Cataläo e '10 km a norle da cidade de Ouvidor (Figura 1.'1).

A região pode ser acessada por carro a partir de Brasília, peìas BR-050 e BR-

040, ou por Uberaba e Uberlândia, pela BR-040. Essas cidades possuem aeroportos

servrdos regularmente por empresas de aviação comercial. O acesso ao complexo c1e

Catalão I parte da própria BR-050, principalmente seguindo as indicações para as

mineradoras Ultrafértil e Mineraçäo Catalão de Goiás.

3
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Figura 1.1 - Mapa de localização de Cataläo I (Carvalho, 1974)
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Ãllagmatismo Alcalino na Brasil

A província alcalina do Brasil meridional é importanfe por seu elevacio interesse

econômico e também por ser uma das grandes e clássicas áreas de interesse

petrogenético do mundo. Mais de cinqtìenta intrusÕes alcalinas, com ou sem

associação de carbonatitos e kimberlitos, são notadas pr¡ncipalmente na periferia da

Bacia do Paranâ. os dados geológicos regionais indicam uma forte relaçäo entre

unidades estruturais maiores e o emplacemenf dos maciços alcalrnos, lsto indica que

os corpos alcalinos formam pelo menos dois alinhamentos distintos. um,

aproximadamente paralelo à costa, com direçäo nordeste,sud oeste e o outro, com

frend nor-noroeste, o magmatismo alcalino está associado a grandes fenômenos

geológicos do início no Eojurássico, que podem também ser relacionados à deriva

continental (Herz 1977, Asmus 1978).

4
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o mapa de províncias arcarinas do Brasir meridionar encontra-se na Fig. 1 .2.

o complexo de catalão r foi incruído por ulbrich & Gomes (1981) na sua

província do Alto Parnaíba, juntamente com outros complexos (Araxá, catalão ll,

salitre le ll, Tapira), todos intrusivos ern metassedimentos proterozóicos ao longo da

margem sudeste do craton do sáo Francisco. uma feiçäo comum aos complexos

dessa província é a presença de auréola de fenitização, que pode atingir até 2 km de

espessura.

segundo ulbrich & Gomes (1981), de acorcio com as dataçöes radiométricas ate

agora disponíveis, três grupos de idades de rochas alcalinas podem ser definidos:

1) o mais antigo é representado pero maciço de pão-de-Açúcar ou Fecho dos

Morros, MS. os valores vanam de 239 a 2og Ma, o que permite situá-lo no Triássico,

considerando-se uma média de 220 Ma. Estes dados indrcam que as alcalinas que

flanqueiam a borda oeste da Bacia do paraná são mais antigas que as

correspondentes do interior da bacia, possivelmente se relacionam a uma fase precoce

do evento Sul,Atlantiano.

2) O segundo grupo possui idades em torno de 130 Ma (Jurássico) e a maior

parte dos seus correspondentes afloram próximo ao maciço de Jacupiranga

(ocorrência-tipo).

3) A atividade alcalina cai entre 70 e 128 Ma, aproximadamente, e retorna com

grande intensìdade no Eocretáceo, chegando até o Eoceno. Neste grupo de idacles

está incluída a maior parte das rochas alcalinas do sul do Brasil, principalmente os

maciços e ocorrênc¡as da faixa de Minas Gerais - Goiás e da faixa costeira são paulo -

Rio de Janeiro (85 a 52 Ma). A idade K/Ar determinada para catalão I é de 85,016,9

Ma (sienito, Sonoki & Garda 19BB) a 91,813,3 Ma (flogopitas, lmbernon.1993).



De acordo com descriçöes petrográficas, a faixa de Minas Gerais-Goiäs é

classificada por urbrich & Gomes ('r981) como associação muito comprexa, máfica a

ultramáfrca, álcari-saturada a perarcarina com grimmeritos, dunitos, peridotitos e

piroxenitos como rochas dominantes. Argumas rochas estäo acompanhadas de

carbonatitos e outras não. outras ainda têm grimmeritos como rocha siricatada

principal, além de diques e p/ugs de carbonatitos (Catalão l).

utilizando-se de dados petrográficos, idades e argumentos de ordem regionar, a

faixa de Minas Gerais - Goiás é definida como senclo uma província máfico-ultramáfica,

portadora de carbonatitos (muito enriquecida em fi, Zr, Nb, p, ETR e, às vezes, u e
Th)

os complexos arcarinos e carbonatitos associados possuem uma erevada gama

de mineralizaçoes (P, Nb, T¡, N¡, u, Zr, ËTR, Th, Ar, Ba, Mo, F e vermicurita), diversos

dos quais hospedam grandes depósitos de interesse comerciar, gerarmente

constituindo concentraçÕes residuaìs ligadas a processos de intemperismo.

As principais.iazrdas de fosfato (apatita) estão relacionadas aos complexos de

Tapira e Araxá (MG), Catalão l(GO) e, subordinadamente, a Jacupiranga (Sp) e

Anitápolis (sc) o nióbio (pirocloro), do qual o Brasil é o maior produtor mundial, está

relacionado principalmente aos carbonatitos dos complexos ultramáfico-alcalinos de

Araxá, cataläo l, Tapira e também serra Negra (MG). o titânio, sob a forma de

ilmenita, perovskita, anatásio, titanita, rutiro e reucoxênio (denominação genérica de

produtos de alteração dos outros minerais, óxidos/h icrróxidos de Ti amodos, ou

titan itala natásio/rutrlo microcristalinos), concentra-se nos complexos de Tapira, catalão

I e salitre-serra Negra (MG). Em catarão l, a minerarização de titânio pode associar-se

å apatita e à vermicurita, em soros residuais. Minerais de terras-raras estão presentes



em cataläo I e Araxá. Finalmente deve-se citar os depósitos de vermiculita de Cataláo I

e Santa Fé (cO).

A faixa de Minas Gerais - Goiás pode ser dividida em duas provincias pluto_

vulcânicas de natureza ultrabásica alcalina e carbonatítica, de idade neocretácica,

ambas situadas nas adjacências de r:ma grande zona de arqueamento crustal (arco do

Alto Paranaíba) (DNpM 1984).

A província do oeste de Minas Gerais representa um conjunto de intrusões

dòmicas de natureza r¡ ltrabásico-carbonatÍtica, exemplificadas pelos complexos de

Tapira, Araxá, salitre, serra Negra e catalão le ll; e por grandes depósitos de lavas e

de rochas vu lcanocrásticas urtrabásicas arcarinas, que compõem as formaçöes

Uberaba e Mata da Corda (Hasui 1968, Ladeira et al. 1971).

o magmatismo cretácrco se encontra barizado por farhas normais de direçÕes

NW e N70E. Este controle tectônico é resultado de arqueamentos crustais, relativos a

movimentos isostáticos às margens da Bacia do paraná.
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Figura 1.2- Mapa de províncias alcalinas do Brasil Meridionai (DNpM19B4)
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o complexo ultramáfico-Alcalino de cataiäo lé formado por um núcleo de

rochas ígneas, com rochas metamórficas como encaixantes, sendo a capa arqueada
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em forma dômica. o domo, truncado pera superfície de aprainamento, coincide com o

próprio platô, que tem sua preservação dada por um aner resistente de quartzito em

torno do corpo igneo. No topo do pratô encontra-se um manto de intemperismo de até

250 m (Carvatho 1974) (Figura L3).

cataläo, no sudeste de Goiás, faz parfe de uma região constituída de rochas

pré-cambrianas. Predominam metamorfitos de fácies epicloto-anfibo lito, fo¡mados

principalmente por micaxistos com intercaraçÕes de dergados leitos e rentes de

quartzitos e raros anfibolitos, correspondentes ao Grupo Araxá. Estas rochas servem

de encaixantes à intrusão urtramáfÍca-arcarina de catarão r (Barbosa et at. 1g70).

Regionalmente, a xistosidade das rochas do Grupo Araxá é NW_SE,

mergulhando para sudoeste. Nas adjacências da intrusão, encontram-se arqueadas,

com estrutLlra dômica.

Próximo ao contato ígneo, formou-se uma auréora de fenitização (resurtado das

modificaçÕes sofridas peras rochas encaixantes por ação das soruções de origem

ígnea). A intensidacle cle fenitizaçáo diminui radialmente para fora, de maneira irregular.

os tipos petrográficos desta faixa de alteraçäo podem ser citados de acordo com

sua importância quantitativa, como quartzitos fenitizados, xistos fenitizados, brechas e

sienitos nefelinítrcos.

A paragênese minerar é caracterizada por ser rica em ferdspatos potássicos,

piroxên ios/anfibólios sódicos e relativamente pobre em quartzo.

Encaixantes



Restritos leitos de gonditos estão associados a estas rochas, mas não estando

relacionados ao processo de fenitização, podendo ser anteriores à intrusão cro

complexo ígneo de Cataläo l.

Veios pegmatíticos, de poucos metros de espessura, podem cortar todas essas

rochas, mas sua reração com os fenômenos de fenitização descritos é cluvidosa.

os |itotipos encontrados em cataräo r podem ser agrupados em i) rochas

ultramáficas e metassomáticas, ii) rochas carbonatíticas e iii) fenitos. säo em sua

maioria rochas rcas em flogopita, havendo alguns corpos de piroxenito e peridotito,

últimos representantes das rochas ultramáficas originais de catalão l, que sofreram

grandes transformaçöes metassomáticas a partir de sua cristalização (carvalho 1974,

Danni ef at 1991). Estas rochas säo cortadas por uma ou mais geraçöes de veios

carbonatiticos.

Em ordem decrescente quanto à seqüência e intensidade dos fenômenos

ocorridos, qr-ratro importantes processos cre transformação podem ser notados:

flogopitização, serpe ntin izaçäo, carbonatização e silicificação.

A flogopitização resurtou do intenso metassomatismo potássico a que foram

submetidos os peridotitos e piroxenitos originais, com a frogopita substituindo os

piroxênios e a olivina. o processo se deu em todo o corpo ígneo, ocorrendo mais

intensamente na sua periferia, formando rochas muito ricas em frogopita: os

glimmeritos. os depósitos de vermicurita atuais são prova das suas áreas preferencias

de ocorrência, uma vez que este minerar é derivado da arteração meieórica da

flogopita.

t0
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A serpentinizaçåo se deu de forma restrita em catarão r e em menor escala

sobre os piroxenitos e peridotitos.

A carbonatizaçäo é notáver, não só peros inúmeros veios de carbonatos que

cortam desordenadamente os glimmeritos, peridotitos e piroxenitos serpentinizados,

como também pela existência de carbonatos intersticiais nas rochas seccionadas por

esses veios. A carbonatização é mais intensa na porçäo central da estrutura, com a

formação de um p/ug centrar, cujo teto enconlra-se totarmente siricificado. o conjunto

dos veios com as rochas ultramáficas do complexo cortadas por eles é denominado de

silìcocarbo n atito.

A intensidade da silicificaçäo dos carbonatitos nas porçÕes centrais da estrutura

foi intensa, independentemente da sua origem, existindo furos de sonda que cortaram

mais de 100 m de puro silexito, sem encontrar o carbonatito típico.

os silicocarbonatitos são constituídos essencialmente de flogopita e
secundariamente de serpentina, que pode eventuarmente ser o principar constituinte. A

rocha geralmente é cortacra por pequenos veios de carbonatos de duas ou rïìars

geraçöes.

os sövitos (veios carbonatíticos carcíticos) de catarão r, de duas ou mars

geraÇÕes, são constituídos essencialmente de calcita e, secundariamente, de apatita e

flogopita.

os glimmeritos ocorrem preferenciarmente na perrferia do comprexo e são

constituídos principalmente por flogopita. Esta rocha pode ser cortada por finissimas

vênulas preenchidas por carbonatos.

os silexitos ocorrem em várias partes da intrusão e na sua periferia. Em

profundidade aparecem em toda a intrusão e o seu comportamento é caótico, podendo



ocorrer ¡ntercalados ao material alterado, nas mais diversas direçöes. os silexiros são

muito abundantes na porÇão central da rocha intrusiva.

AIém de quartzo e calcedônia (na verdade, uma variedade de quartzo), os

silexitos podem conter ainda magnetita, pirita, barita, apatita e minerais portadores cle

terras-raras.

Rochas Terciárias e Recenfes, segunda Carvalho (1g74)

A partir do Terciário, todo o Planalto Central Brasileiro foi submetido a intensos

processos de laterização. No complexo ultramáfico-Alcalino de catalão le
adjacências, a intensidade dos fenômenos de arteração foi grande, revando ao

aparecimento de crostas rimonÍticas e soros rateríticos bastante espessos,

o Laterito Nodurar e a canga Rica em Magnetita são cjois cliferentes tipos de

crostas e solos lateríticos reconhecidos em Catalão le áreas vizinhas.

Além destes materiais de alteração, são encontrados sedimentos argilosos cle

possível idade terciária, localizados na Lagoa seca (depressão central da estrutura).

o Laterito Nodular é proveniente da Iaterização clas rochas do Grupo Araxa e

ocorre fora dos limites da intrusäo, acompanhando as borclas fenitizacras,

principalmente a oeste. Difere-se dos outros rateritos pera grande quantidade de

quañzo e pela ausência de magnetita.

As cangas Ricas em Magnetita são pouco espessas (náo ultrapassam .15 m) e

ocorrem isoladamente em aglomerados de grandes matacões por toda a area da

intrusão. Esta canga, por seu aspecto e pera grande quantidade de magnetita, destaca-

se sensivelmente dos lateritos originados dos metamorfitos do Grupo Araxá.

l2



o conglomerado Limonitico é uma canga congromerática que possui seixos e

blocos de materiais variados, aglutinados por cimento magnetitico e limonítico. sua

ocorrência é restrita às proximidades da borda norte. Diferencia-se cra rica em

magnetita pela presença de blocos e seixos de quartzito e silexito. os seixos são

englobados por matriz de óxido de ferro e contêm magnetiia submilimétrica. Os serxos,

sem selecionamento, podem estar rolaclos, sub-rolados or-¡ brechados. Grandes cristais

de magnetita (centimétricos, segundo Vararefli 1 971) podem ser observados.

O Solo Laterítico Rico em Vermiculita localiza-se junto à borda leste da ¡ntrusão.

Nas paÍes mais dissecadas, ocorre um soro amarero, argiroso, muito rico em parhetas

de vermiculita, com seixos irregurares e concreçÕes siricosas. É pobre em magnetita e

contém ilmenita e anatás¡o. É o produto de alteração de rochas ricas em flogopita, ou

seja, os glimmeritos.

o solo Laterítico Rico em Magnetita ocupa a porção oeste da intrusäo. sua cor

pode variar de amarelo a vermelho. É argiroso e contém magnetita, ilmenita, hematita

(pseudomorfo segundo magnetita), quartzo (incluindo a versäo calcedônia), barita e

eventualmente apatita. Esta unidade cobre aproximadamente dois terços da área da

intrusão.

os sedimentos Argirosos se rocarrzam, como antes dito, na depressäo centrar da

estrutura (Lagoa seca) e possuem aproximadamente 150 m cie espessura. Foram

possivelmente transpodados e sobrepostos aos silexitos. A presença de serxos rolados

no fundo da Lagoa seca e de seus sedimentos, abaixo das crostas limoniticas

terciárias, permite uma concrusäo de que a depressão já constituía, no Tercìário, uma

grande cavidade, com pero menos 150 m de profundidade, que foi totarmente

preenchida por material transportado das encostas vizinhas. Tuclo indica que no local

em questão ocorreu a formação do sfock carbonatítico principar do comprexo e que,
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antes de sua siricificação, desenvorveu,se uma crorina de dissoruçäo ou um

desmoronamento com as dimensões da atual depressâo. Os sedimentos säo

constituídos de argiras prásticas, cauriníticas, extremamente finas, cre cor branca a

cinza claro, com eventuais cristais de vivianita.

o intemperìsmo, segundo lmbernon (19g3), deu-se essencialmente rn srfu e as

principais transformaçöes foram assim hierarquizadas: estágio inicial caracterizado por

dissoluçäo dos carbonatos e concentração rerativa de apatita, minerais acessórios e

flogopita (transformada em vermiculita), bem como de quartzo neoformado resultante

da hidrólise dos siricatos. A vermicurita tende a desaparecer no estág¡o seguinte, que

também se caracteriza pera formação e acumuração de fosfatos arum¡nosos e barita

secundáros. No estágio finar formam-se os sesquióxidos de Fe e caorinita, e

drssolvem-se a apatita e o quartzo. As jazidas de apatrta são essencialmente residuais,

e a autora näo observou apatita secundária. As concentraçÕes de ETR, por outro racro,

säo hidrotermais, associadas à barita em matriz extremamente siricificada, ou

intempéricas, por alteraçäo desse primeiro tipo, fixando os ETR em fases do tipo

fosfatos aluminosos do g rupo cla cranclallita/plumbogumita.

De uma maneira gerar, o perfir de arteração foi clescrito por oriveira & rmbernon

(no prelo) como gradando de rocha fresca a saprolito isalterítico, depois a saprolito

aloterítico ate uma cobertura aróctone rosada. A rocha fresca é crescrita como L¡m

foscorito abundantemente coúac1o por veios carbonatíticos, enquanto no saprorito

isalterítico predomina apatita, arém de goethita, quartzo e pequenas quantidades de

alu mino-fosfatos secundários do grupo da prumbogumita. Essas fases, goethita,

quartzo e fosfatos secundários, predominam no saprorito aroterítico. o conteúdo em

ETR aumenta com a intensificação da alteraçäo da rocha.
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O primeiro estudo mais sistemático da mineralogia de Catalão lé de Valarelli

(1971), que descreveu a mineralogia de diversas amostras de mrnério de Nb, Ti e ETR

de s uperfície/su b-superfície em detalhe.

uma fase que chamou de "titano-magnetita" foi identificada como sendo

magnetita com exsoluçöes de ilmenita, em cristais idromórficos de 1 a 2 mm (chegando

a 2 cm na superfície), apesar de serem freqüentemente arredondados, quebrados ou

corroídos. observou que a oxiclação do Fe ll a Fe lll na magnetita promove a sua

transformação pseudomórfica para maghemita e migraçäo do Ti para fissuras

decorrentes da contraçào do retículo, formando o que chamou de leucoxênio (anatásio

microcristalino, mal cristalizado e co¡n impurezas das outras fases cle Fe e Fe/Ti). A

maghemita tende a recristalizar para hematita, de maneira que as associaçöes finais

sâo hematita + ilmenita ou hematita + anatásio.

A ilmenita ocorre princrpalmente como lamelas ou núcleos cle exsolução nas

magnetitas, ou ainda como cristais tabulares. A alteraçáo cJa ilmenita, ainda segundo

Valarelli (1971), pode se dar pela hicrrólise do Fe com conseqüente concentração do Ti,

resultando na associação goethita + anatásio, or: pela oxiclação do Fe2*, promovendo a

"hematitização" da ilmenita, migração do Ti para fissuras decorrentes da contraçâo do

retículo e associaçäo final hematita + anatásio. o produto final da alteraçâo dos óxidos

de Fe e Fe/Ti tende sempre a ser hematita e/ou goethita + anatásio.

A hematita de catalão näo é primária, sendo originada das transformaçoes

acima. A goethita, por outro lado, é sempre secundária, e aparece em formas
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diferentes, como concreções coroformes e irregurares, cimento de minerais e sua

impregnaçäo. Arguns mirimétricos cubos de goethita, perfeitos e estriacros, sugerem

substituição pseudomórfrca da pirita.

A perovskita é muito rara, mas observam-se cristais de anatásio que mantêm a

sua forma. Arém disso, núcleos cle perovskiia foram jdentificados em râminas dergadas,

envoltos em "leucoxênio" (anatásio). Apesar cra identificação positiva da perovskita,

inclusive por difração de raios X e cárcuro de seu a6, a composição químrca de arguns

concentrados de anatásio, com teores anômaros de ETR e Nb, sugere a presença

respectivamente de loparita-Ce e perovskita com Nb (antiga dysanalyta).

o leucoxênio designa agregados terrosos, de cor amarela, constituídos

basicamente por anatásio, e com impurezas de irmenita, hematita, goethita e material

amorfo em quantidades irrisórias. o anatåsio foi, em geral, identificado como anatás¡o

normal e, excepcionalmente, como anatásio com Nb.

Pelo menos três tipos de prrocroro foram identificados por Vararefli (197i ):
pirocloro vítreo transparente, amarelo claro a castanho, identificaclo como pirocloro

normal (chamada de koppita, à época); pirocroro citrino escuro, sem¡-vítreo,

transparente, possivermente devido à substituição de Nb por Fe e Ti. o bariopirocroro

(chamado aincla de pandaíta) apresenta-se na cor creme ou cor de carne, os diversos

pirocloros ocorrem associados com freqüência, o que pode ser verificado pera

dt-tplicaçäo ou triplicação cle picos nos drfratogramas. De maneira geral, Valarelli (1g71)

observou a substituição de pirocloro e cla variedade citrino por bariopirocloro, uma vez

que esse é mais abundante em superfície. A transformação dar-se-ia pela troca de ca

e Na por Ba e sr, arém da substituição de oxigênio por hidroxira, e têm como

conseqüência direta tensöes no retículo, aumento de friabilidade do bariopirocloro e

tendência a se concentrar nas frações mais finas.
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Uma grande diversidade de fosfatos secundários foi identificada por Valarelli

(1971). Foram descritos como geralmente terrosos e argilosos, formando concreçÕes

esféricas, agregados mìcrocristalinos ou fibrosos e impregnando outros minerais. A

florencita (sem especificar se é ce, La ou Nd) é o principar deres, e por vezes se

apresenta associada à goyazita. A svanbergita aparece como agregaclos esféncos, em

zonas concêntricas de microcristais fibrosos de clisposição radial.

Ainda segundo Varareili (1971), rabdofânio (sem especificar se predomina ce,

La ou Nd, e chamacra de rabdofanita) é muito comum, de cor verde e abundante em

cavidades no silexito. É observado como bastonetes ou placas minúsculas em formatos

esferulíticos ou núcreos de estruturas em 'þhosfs", associadas à limonita. os próprios

bastonetes aparentemente são constituídos de agregados. O rabdofânto foi identificado

unicamente por microscopia óptica (Valarelli, comunicação pessoal) e os espectros de

difração de raios X sempre identificam monazita. Outros fosfatos ainda identificados

foram hinsdalita, osarizawaíta, monetita, lusungita (na verdade, goyazifa), hidargoíta e

monazita (sem detalhamento se é cle ce, La ou Nd). cristais bem formados cle vivianita

azul loram encontrados em argilas.

Apatita, quartzo e barita aincfa foram clescritos como fases comuns. os
parâmetros de cela unitária permitiram a Valarelli (1971) concluir que a apatita é uma

carbonato-apatita (ou dahlita, que é uma carbonato-h iclroxiapatita, pela nomenclatura

atual), contendo ainda ce, sr e Ba. As micas tipo biotita, vermiculita e flogopita também

säo comuns, provavelmente como resíduos cla rocha fresca. os argilominerais tipo

caolinita estão geralmente impregnados por óxid os/h id róxidos de Fe e/ou Ti e fosfatos.

Outros filossilicatos identificados foram clorita e serpentina.
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Fínalmente, ancirrta, zircão, baddereyita, tapiorita, parisita, irmenorrutiro, pirofanita

e columbita puderam ser também identificados, nem sempre rie forma totarmente

conclusiva,

lmbernon (1993), estudando o comportamento dos ETR em perfis de arteraçáo,

detectou um enriquecimento dos erementos da base até o topo cro perfir, até a base da

cobertura superficiar, onde ocorre pequeno decréscimo. o seu materiar mais rico em

EïR sempre foi sirexÍtico (proveniente da área exprorada para Nb, apesar de destacar

a semelhança com o sirexito do córrego do Garimpo), com teores enrre 2,48 e 4,g3to

de ïR2o3, identificando basicamente quartzo e monazita, além de apatita bem formada,

óxidos de Ba e Mn (provavermente da famiria da criptomerana) e óxidos de Mn, Ba e

ETR, morfologicamente descritos como "borinhas" e ',reporhos,,. pirocroro, apesar de

não explicitamente descrito como minerar identificado, é arrorado para expricar

características geoquímicas da rocha. uma análise dos ETR de monazita purificada

manualmente está representada naTabela 2.1.

Tabela 2.'x- Análise dos ETR de monazita purificada manuarmente, segundo imbernon(1993) (% massa).

l-a2O3
Ce02

,@
21 .70

Nd2o3
P16O11

S m2O3
Eu2O3
(,O2U r

Dyzoa
Ybzo:
YzO¡
H o2O3
E12O3

Lc4.
TR2O3

aa Ea

3,60
1,98
0,26

0,032
0,192
0,032

0,0014
0,28

0,0040
0,0036
0,0002
50,55
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Além da monazita, a apatita pode ser urn dos carreadores de ETR, com teores

da ordem de 0,85% de TR2o3 (rmbernon et at. 19g4), mas os alrtores ressartam que

apenas apatita não fecha balanço para o teor da amostra, apresentando carbonatos,

barita, pirocloro e perovskita como outros possíveÍs carreadores.

As análises de dois concentrados de apatita (ambos por rcp) e de apatita

proveniente de três horizontes mineralizados (análise por INAA) estäo na Tabela 2.2.

Tabela 2.2- Análise dos ETR de apatita, segundo *rmbernon (1993) e *"Dutra &Formoso (199f ) (ppm).

Concen. Concen:patrta,^i¡ãjta-, ãpatita, fVf¿a¡a-
þSD jpg]i!-q apatita -. horiz C3 " horiz C4. horiz C5"La 1484- 15BB '176iß ñw- -i6zd,'sCe 3688 1770 4181 3594 2B4B 3216',,Nd 1660 17BO 1 B8B 1548 1 586 ßgr"4Sm 208,9 228,6 268 2OO 178 216,iEu 40,4 46,57 71 53 47 il,564cd 107 ,9 108,3 _ 108,1Dy 42 43 - 42,5Ho 7,1 6,4 _ 6,25Er 13,1 11,2 - 1,2lsYb 4 3,11 9,7 6,7 11,6 Z,szp.L¡1_ _ _ 0,s_ 0,34 1,15 , 0,93 0.497s: 72558 -5585,52 8677,8_5 7167,7 5968,53 ZóZZll

A apatrta, segundo rmbernon (1993), é sempre primárias näo tencro sicro

observada apatita secundária.

Já Lenharo (1994), num exaustivo estudo das apatitas inclusive de catarão r,

estimou que entre 15% e g5% (dependendo da amostra) da apatita é secundária

(classificável ainda em prismática hexagonal, microcristalina e criptocristalina). pelas

dimensÕes de seus eixos cristalog ráficos e pela composição, a apatita primária foi

identificada como h id róxi-fluorapatita rica em estrôncio, e a secundária é uma

carbonato-fluorapatita. o teor de elementos de terras raras total, medido em oito



concentrados de apatita, varia de 2932 a 9g20 ppm, com média aritmética de 6629

ppm, estando, podanto, em excelente concorclância com os dacios anteriores.

Pereira (1995), por outro lado, identificou pelo menos três gerações distìntas de

apatita, nominalmente: associadas aos foscoritos, associadas ao carbonatito sövítico e

os veios apatíticos responsáveis pela mineralização de fosfato a nível econômico. A

apatita de Catalão tem densidade calculada (a partir de dados cristalográficos) variando

de 3,20 a 3,24. Hit correraçäo negativa entre sr e as terras raras, e positiva entre essas

e Na. Análises químicas pontuais (28 análises), por microssonda eletrônica, revelaram

teores de CerO. e LarO. médios de, respectivamente, 0,370% (0 a 1,770o/o) e 0,1g6%

(0 a 0'406%) o teor de sr também é erevado, peros dados de pereira (199s), com

média de 1,145% de sro (0,004 a 3,24o%). Anárises de ETR individuais de

concentrados de apatita (lCp) estão na Tabela 2.3.

Tabela 2.3- Análises dos ETR em apatita, segundo pereira (199S) (ppm).

-6pl¡t pSî ÞS2-TÈBì ¡\41 - *-'Ë5 --o_ ''^cp7 
e S- Têd,.a

Lá-*-- 382 e73 - 2ssg - 1 4s0 2óoo -"t sB2 ziaf -io¡¡-õä .]sz
Ce 606 Z2B0 5Si6 3gZ4 SB74 4998 SO22 4618 1gg7 3859Nd 387 1204 2.401 1870 1780 2531 2580 2032 1323 17soSm 43,5 '158 2gO 229 191,5 296 320 238 17g 216,1Eu 9,46 29,2 SS,3 47,S 32J S7,i 67 47,2 38,g 42,7Gd 21 ,9 75,3 145 135 84 147 186 130 1OO 114,2Dy 9,9s 34,5 !1,9 64,2 32,3 so,g 76,6 s1,2 44,2 46,2Ho 1,48 5,84 7,21 8,7 4,3 6,s.i 13 8,73 s tit A,AqEr 2,41 10,4 12. 16,5 8,4 10,9 23,1 .t5,s s,Ol lz,tSyb 1,02 3,45 4,2 5,13 3 2,8 5,46 3,86 Z,t¿ l,sz
!y* q¡Q O,q,q _q,4€9_'0,594- 0r{.6 0,36 0,63 0,s03 o,za ot,'425) 146s 4774 11046 77e1 10617 îoos3 10430 9208 -¿676 77bt

%u nsg, uma vei que o mesmo r€sùlE¡¿e apræ;ø¡o pa¡;årn0-,.-t - : - :-11-'

os valores apresentados por pereira ('19g5) são totalmente coerentes com as

análises apresentadas por outros autores, tanto os de análises pontuais quanto os dos

concentrados. A comparação das análises pontuais e das análises dos concentrados,

inclusive das referências citadas anteriormente, permite uma extrapolação que todos os
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ETR detectados nos concentrados de apatita, por anárise da amostra totar, estäo

contidos nesse minerar, apesar dos dados, principarmente de qr-rímica minerar,

provavelmente serem insuficientes do ponto de vista estatistico.

o primeiro estudo de caraclerizaçáo minerarógica em amostras de minério de

terras raras silexítico foi publicado por Neumann et al. (1g94). A análise química da

head sample do minério sirexítico apresentou um teor em óxidos de terras raras totais

superior a 10% (Tabera 2.4), os óxidos cre terras raras leves predominam rargamente,

e CeO representa cerca da metade desse total (Tabela 2.5).

Tabe^la 2.4' Anárise quimica (% em massa) cro minério sirexitico, seguncro Neumann eiat (1994).

-SÕ;-- 66;4-
Tio2 <0,30

Al2o3 0,30
FerO,t 9,2
MnO 0,96
MgO 0,12

Tabela 2-5- 
_Disrribuição dos erementos terras raras, tório e uränio (% em massa) rrominério silexítico, segundo Neumann et al. (1gg4).

*T%õ3 Zl ---2-3
CeO,

PruO,.,

Nd2o3

os autores concruíram que o minério sirexítico é composto por quartzo (70%),

monazita (1 B%), goethita, hematita e magnetita (totar de 11o/o) e pirrotita. o único

carreador importante de ETR identificado no minério é a monazita, que se apresenta

como agregados esferoidais de aproximadamente 10 ¡Lm de diâmetro, disseminados na

matriz de quartzo frna. como conseqùência, a riberação cja rnonazita é extremamente
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CaO
Naro
KrO
PO_

TR2O3

2-3
Sm.O-

o,z

0,72

2,2

0,1 5

P.F. 1,1

1,5

0,06
0,10

5,5
10,8

tU2O3 0,02
Gd2o3 0,05
DVzO¡ 0,009
Tho2 0,004
u.o 0,008



limitada, e por vorta de 60% de quartzo é encontrado em produtos afundado em

líquidos densos em quarquer granurometria, até 37 ¡Lm. p.r fim, Neumann ef a/ (1994)

concluem que a péssima riberação da monazita em reração ao quartzo, assim como o

alto consumo de energia e de meio moedor que se infere seja necessário para a

cominuiçåo de um minério de matriz dura como é o sirexito, permitem prever a

inviabilidade da concentração fisica ou físico-química em condrções economicamente

viáveis_

os únicos fosfatos de terras raras identificados por pereira (19gs) em catalão I

pertencem ao grupo da prumbogumita, icrentifrcados por difração de raios X. Na maior

parte das amostras, o autor não conseguiu identificar o mrnerar, mas em argumas foi

possível reconhecer gorceixita. As imagens de microscopia eletrônica de varredura

(aparentemente de eletrons retro-espalhados) desses fosfatos supostamente

secundários, identificados em amostras de rochas chamadas de silicito pelo autor,

mostra uma semelhança muito grande com os esferóides de monazita identificados no

silexito objeto do presente estudo, apesar de sua origem ser geograficamente ciistinta,

näo sendo originárros da região do córrego do Garimpo. Algumas análises pontuais

por EDS e por wDS, além cle uma análise por fluorescência de raios x de concentrado

do fosfato supostamente secundário, permitiram ao autor concluir que se trata de um

termo intermediário entre florencita, gorceixita e goyazita, mais comumente entre os

dois primeiros (apesar cro autor se confundir e chamar o termo rico em Ba de goyazita).

As análises estão, à medida do possível, apresentadas na Tabela 2.6. são análises

obtidas por dispersão de energia, à exceção das marcadas com *, anárises de wDS

obtidas em microssonda.



Tabela 2.6- Anárises químicas pontuais (EDS ou wDS, quando marcada com.) (% emmassa) de fosfatos secr-rnclários, segundo pereira (1gg5).

-- "sFBì'SFe-{g[e 
sTea -SFBs SÈ86-sFB7 sFes sÈaosrot - 0 

_-o-l
1l€,008,394,753J500012,6PrOo 49.1 47ïro! 49,1 47,8 61,3 44,1 30,9 30,6 46/ 54,4 25"1Na2O 0 0 0 0 n 3?.1 n .\

9aO 34,3 2,17 2,67 3,28 2,14 1 Se 2,47 3,2g 1,62SrO 12,2 0 0

!"r9. o 14,90 12,s 2o,B 13,3 T,o3 10,9 tz,e
9"1o. 2,33 35 1s,i 27,1 17,4 8,98 13,8 16,9
BaO
Kzo
rio2
Fe2O3
Nb2o5
SO,
CI

0 32,4 lSi- 26J-- -0- -o-

rþ!qt- q9..91lö,b7-

- SFBIO 2A 28 C5.1 C5.2 C5.3 SFB69- SFB71- SFB73-
9_q--T27- -e:/ -o o--- -ft :"=::z
1119¡ 16,6 36,5 O 38 37,7 34,3 1 1,47 r se
froq 26 26,9 1 9,5 35,9 35,6 35J 16,7 11 ,2 li,lNa2O O,I 81 0,321 0,352CaO 1,23 0 O 0,52 A 1'34 2,45 1,48 1,82SrO 0 0 11,3 9,38 9,77 12,5 2.,1 1,12 1,32La2O, 16,3 e,gS i:ce2o3 21 12,s 16BaO 0 0 0 10,6 0 0

0033,1 0o
000012,65,66

9q--6- 1qqqq- gq.e --e e, e e e s B T ]¡¡Fñ*h

KrO
Tio,
FerO3 43,8 0,84 2B,g O O O

Nbros 0
Hzo
F
SO. 0
cl 0 0 0 o o o_,0,31__0,196_0,394
iqle!:,rlqpql-ao.qlg9. -

É muito prováver que as anárises da Tabera 2.6 representem, na verdade,

análises de diferentes fases minerais que foram confundidas; os próprios números

revelam grande heterogeneidade, o que pode, tentativamente, ser interpretado como

um problema de diâmetro do feixe de elétrons utilizado para obter as exc¡taçöes,

superior às dimensões dos cristais observados. Esse problema é obvramente
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infinitamente maior no caso das análises químicas de concentrados. como os dados

estäo sendo apresentados para avaliação e comparaÇäo posterior, no entanto, as

Tabelas 2.7 e 2.8 apresentam os resultados obtidos por pereira (19gs) para uma

análise por fluorescência de raios X de um concentrado de fosfatos secundários e de

duas análises de ETR por lCp desses concentrados.

T abela 2.7- Análise química (% em massa, FRX) de concentrado de fosfato secundário
("plumbog ummitas"), segundo pereira (1995).

--sq - --¡z-
T¡O2 0' 13

AI2O3 3,5
FerO.t 21

MnO 6,5
MgO 1,3
Pro. '15

SrO 2
BaO 10
ZrO2 0,04
Nb2o5 0,19
CozO¡ 0,018

Tabela 2.8- Análise quÍnrica dos ETR (ppm, lcp-AES) de concentrado de fosfato
secundårio ("plumbogummitas"), segundo pereira (1 g95),

us;.427 -

- ZnO---- 0,n-
N¡O 0,044
SnO2 0,027
YzO: 0,023
LazOt 9,9
CezO¡ 13
Pr6O11 0,87
NdzO:r 2,6
Sm2O3 0,'13
u¡oe 0,011
Pbo o.42
Total 98,933

Ce 169.343
Nd 10.363
Sm 7.838
Eu 3.378
Gd 3.232
Dy 1.093
Yb 72.6
Ho 679 938

Entre os outros m¡nerais contendo ETR estudados em maior ou menor detalhe

Pereira ('1995), podem ser cìtados ainda pirocloro, n iobozirconolita, perovskita e
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anatásio. o teor médio de 43 análises pontuais por wDS em p¡rocloro reverou uma

média de 1,17%o de ce2o3, variando entre o e 4%), mas os outros ETR não foram

analisados. A n iobozirconolita também foi estudada pelo mesmo autor, e o conteúdo

médio da soma dos óxidos cre La, Nd e ce é de 6,62%, variando de 3,6 a 8,8% (9

análises) A perovskita é outro importante carreador dos ETR, com teor de ce2o3

variando de 4,23 a 5,oB%, média de 6 anárises c)e 4,s4%. A irmenita contém poucas

terras raras, duas anárises resurtam em cezo¡ inferior a o,.r %, mas duas anárises de

anatásio revelam 6'26 e 5,17% do óxrdo, sendo o minerar, portanto, um dos

carreadores dos elementos de terras raras mais importante.

sant'Agostino (1996) desenvorveu extenso trabarho de caracter¡zação

tecnológica no minério de Nb de catarão, mais especificamente nas reservas

pertencentes à urtrafértir (antiga Goiasfértir) e, portanto, mais próximas à área

mineralizada em terras raras. Dentre os fosfatos, concruiu que predominam gorceixita e

monazita, essas com bimodalidade, restritas a ce e La ou contendo também Nd e pr.

Além disso, apatita assume importância crescente com o aumento da profundidade, e

com compos¡ção variando de hidroxi,apatita a fluorapatita. Dentre os minerais de Ti

identificados, apenas irmenita e anatásio são ¡mportantes, mas ocorrem ainda

ilmenorutilo, pseudo-rutilo, perovskita, titanita e priderita.

Os filossiljcatos mais importantes descritos pela autora são flogopita, vermiculita

e hidromica, em gerar interestratificada e ocorrendo na forma cre agregados

criptocrista linos impregnados por óxrdos de Fe. cloritas (lizardita e clinocloro) também

ocorrem associadas. euartzo está presente tanto na forma de cristais bem

desenvolvidos, quanto na versão mars rara de agregados criptocristarinos intensamente

impregnados por óxidos de Fe,



os minerais de Fe observados por sant'Agostino (1g96) são magnetita,

hemattta' maghemita, goethita e óxido/hidróxido amorfo ou mal cristalizaclo (lìmonita)

conforme observado anteriormente por Valarelli (1971), a magnetita é titanífera e

ocorre com frequentes exsoluçöes de ilmenita. A goethita predomrna entre os demais

óxidos. A identifìcação dos minerais de Nb acompanhou as observaçöes de Valarelli

(1971), identificando uma forma cálcica (chamada, em 1971, de koppita) que constitui o

pirocloro propriamente dito, e bariopirocloro de coloração amarelada. As variedades

podem estar interligadas, com pirocloro como núcreo de agromerados com

bariopirocloro ao redor. o bariopirocloro geralmente se apresenta micro- a

criptocrista lino, em agregados de friabilidade variada, o que causa uma tendência do

mineral a se concentrar nos finos, durante o processamento. Além da variabilidade na

sua composição, os prrocloros aparecem não-liberados de uma grande quantidade de

outras fases, como apatìta, ilmenìta, gorceixita, argilominerais e limonita.

subordinadamente, foram ainda descritos barita, dolomita, piriÍa, zircáo,

baddeleyita, calzirtita e zirconolita (podendo conter ou näo algum Nb, poi volta de 2,so/o

Nb2o5).

os minerais carreadores de ETR em amostras encontracias em díferentes

horizontes do perfil laterítico em catalão I e Araxá foram estudados com certo detalhe

por Morteani & Preinfalk (1996). Em ambos os casos, os carreadores na rocha alcalina

original são apatita e carbonato. Em catalão l, o teor médio encontrado em calcita foi

de 936 ppm, e na apatita foi de 6.973 ppm (o valor provavelmente foi trocado com o de

Araxá, no trabalho publicado). Essa análise está em excelente concordâncja com os

apresentados anteriormente. Durante a laterização, calcíta e depois apatita são

dissolvidas, iiberando as ierras raras que são incorporadas por outras fases. No estágio

saprolítico da alteração, forma-se apatita secundária com teores majs elevados de
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ETR, chegando a quase 5% do seu óxido, provavelmente, segundo os autores, devido

à liberação das terras raras oriundas dos carbonatos, e que substituem Ca na apatita.

O balanço de cargas na estrutura desses minerais deve ser proporcionado pela

substituição de grupos aniônicos POa3- por CO32-, uma vez que a típica substituiçäo de

cálcio por sódio não pòde ser verifìcada nas análises por microssonda. Nos horizontes

laterÍticos s.s. não foi encontrada apatita, e o carreador dos ETR é inferido como sendo

gorceixita.

Nos silexitos (o termo é questionado, e são denominados de silcretes), por outro

lado, Morteani & Preinfalk (1996) determinaram somente monazita em agregados

concêntricos como carreadores dos ETR, apesar de sugerirem camadas externas de

cerianita, nos agregados, a partir de seus dados qualitativos de MEV/EDS.

Por fim, os mesmos autores ainda sugerem que parte dos ETR (variando de B%

do Nd a 23% do Ce) pode estar nos óxid os/hid róxidos de Fe, mas infelizmente as

análises das soluçöes com as qua¡s os óxid os/h id róxidos amorfos foram lixiviados, e

que orìginam esses dados, referem-se a Araxá, e não especificamente a Catalåo, para

os quais a conclusáo é apenas extrapolada.

No relatório apresentado por Aquino & Albuquerque (1996) encontra-se um

estudo de caracterizaçäo mineralógica e liberaçäo no minér¡o laterítico de Catalão,

através de microscopia óptica em lâminas delgadas, assinado por R.L.L. Murta. A

composiÇão quimica do mìnério está na Tabela 2.9.
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Tabela 2'9- Anárise química (% em massa) do minério raterít¡co, segundo Aquino &Albuquerque ('1996),

--Sìç* -iztj--
Tio2 9,60
Al2o3 3,61

FerOut 26,50
CaO 10,20
FrOo 10,40

BaSOa 2,80
Tho2 <0,01
U¡Oe <0,01
YzO¡ 0,04

x oTR 9,90

A ïabela 2.1 0 apresenta a quantificação das fases minerais em três frações

granulométricas obtidas num unclerfrow de deslamagem do minério, e separadas em

cyclosizer. o pesquisador arerta que o tamanho efetivo das particulas varia muito,

estando parte abaixo do limite da metodologia utilizada, e parle muitas vezes maior do

que o esperado para a fração.

Tabela 2'10- composiçäo minerarógica (% em massa) de fraçöes crassificacras por
tamanho do mtnério laterítico, segundo Aquino & Albuquerque (1é96).

¡J|I9l3! _ _ *34 B t,m ¡¿ S*25.8 lLm -2ñ"17 ] LrmMonazita 11¡ - 13,S - 
16,0Apatita 7,s s,S 4,0Quartzo 9,S 9,0 O,OLimonita+goeth¡ta 9,s 24,0 2E,oMicas S,S 7,0 3,ôopacos s3,0 3B,O qá,0

outros" 4,0 3,0 3 o-- {Ò Lrtros re'orce ù ita re õtaz1a, zficão, a n -dtãs 
r o e a nti ¡ol r oããrnerão * -

o grau de liberaçâo dos diferentes minerais também foi avariado pÕr Aquino &

Albuquerque (1 996), e está reproduzido na Tabela 2.1 .1 . os autores destacam

progressão da riberação da monazita, que passa de 31,0% na fraçäo mais grossa para

76'0 e 79,0% nas fraçöes mais finas, e que se exprica peras associações da monazita

com os cornpostos dê Fe. Todos os minerais, à exceção dos opacos, tem
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comportamento similar, ou seja, ma¡or l¡beração em faixas granulométricas mais finas,

apesar dos opacos estarem menos liberados na falxa intermediária. Felizmente os

autores também destacam que os resultados tem valor relativo pelas limitaçöes

metodológicas, sugerindo faixas granulométricas mais estreitas e controle químico para

dar melhor embasamento às conclusões.

Tabela 2,11- Grau de liberação (% em massa) do minério laterítico, segundo Aquino &
Albuquerque (1996).

Mineral +34,8 pm -34,8+25,8 pm -25,8+17,7 þm

Apatita 66,0
Quartzo 81,0
Limonita+goethita 46,0
Micas 77,0
Opacos 91,0

95,0
92,O
93,0
95,0
87,0

98,0
100,0
96,0
100,0
98,0

Vieira ef a/. (1998) apresentaram uma caracterização mineralógica do minério,

com teor de 6,8% de OTR. A mineralogia do minério foi determinada como sendo

quartzo, magnetita, ilmenita, goethita, monazita, apatita e gorceixita. Outros minerals

detectados foram: hematita, flogopita, fluorapatita, vermiculita, bariopirocloro, anatásio,

titanita, zircão e barita, todos recobeÍos por camadas ferruginosas devidas à

laletização. O único mineral carreador de terras-raras importante identificado foi a

monazita, que pode estar liberada ou fina intercrescida com óxidos e hidróxidos de Fe,

quartzo, apatita e ilmenita.

Concentração e Metalurgia Extrativa dos EIR

Os trabalhos de desenvolvimento de rotas de beneficiamento e/ou extração das

ETR nos minérios de Catalão são poucos, e alguns têm seu acesso restrito. Um

importante relatório sobre ensaios de metalurgia extrativa diretamente sobre o minério



laterítico, executado pelo CDTN/CNEN para a Ultrafértil, por exemplo, apesar de

prometido pela empresa, nunca foi recebido.

Minério silexÍtico

Borges ef a/. (1 995) desenvolveram ensaios em bancada com o minério

silexítico. Os testes envolveram ensaios de moagem (para atingir Pss= 105 pm) em

moinhos de barras ao natural ou após choque térmico (aquecimento a 900'C e

resfriamento brusco em água), visando fraturar a matriz de quartzo e facilitar a sua

moagem. Foram efetuados também testes de separação magnética e de flotação

convencional.

Os autores determinaram um tempo de moagem razoavelmente inferior para o

minério tratado termicamente, 7,0 minutos contra'10,9 obtido para o minério ao natural,

nas mesmas condiçÕes experimentais. Não concluíram, no entanto, se o processo é

economicamente vantajoso. Testes preliminares de separação magnética, a úmido e a

seco, não produziram resultados relevantes.

O melhor teste de flotaçäo utilizando apenas uma etapa rougher gerou um

concentrado com teor de OTR total de 14,82%, correspondendo a uma recuperaçáo de

7 5,25o/o dos ETR alimentados, e com descarle de 47,43o/o da massa. Não foi

recuperado 24,7 5o/o das terras raras, num rejeito com teor de 5,40% de OTR. O teor de

Fe permaneceu aproximadamente constante no concentrado, 5,3%, representando

57,55% de recuperação nos mesmos 52,57% de massa. Adotando também uma etapa

de scavenger e três de limpeza (cleaner), a recuperação caiu para 55,0% de OïR,

produzindo um concentrado com 15,3% (e 5,6% de Fe, correspondendo a 19,04Vo de

recuperação), com descarte de massa de 73,54o/o.
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Como conclusão final, Borges ef a/. (1995) verificam a impossibilidade de obter

um concentrado apenas por métodos físicos de concentraçäo, recomendando técnicas

de metalurgia extrativa diretamente sobre o minério.

Os primeiros ensaios de extração de terras raras do minério silexítico de Catalão

I foram conduzidos por Rocha & Trindade (1993), visando abrir o minério e decompor a

monazita em hidróxido de ETR insolúvel, e permitindo a separação do silicato de sódio

solúvel, co-produto do processo com valor comercial. Alternativamente, a solubilização

da sílica permitiria a exposição da monazita a um posterior ataque ácido.

Foi utilizada uma solução de NaOH com relaçäo soda/minério variando de I a

2,2 e temperaturas variando enke 150 e 200"C, por 1 ou 3 h, em autoclave. A

dissolução da sílica foi superior a 90Vo a partir de 170"C, independente da

concentração de NaOH e do tempo de reação, mas a decomposiçäo da monazita

depende fortemente de todas as variáveis, atingindo um máximo de 84% a 200"C,2

horas de reaçäo e soda/minério = 2,2.

A partir do resultado do trabalho de Rocha & Trindade (1993), Barbosa et. al.

(1995) optaram por otimizar a dissoluçäo da sílica sem decompor as terras raras,

decomposiçäo essa controlada pelo teor de PzOs (proveniente da reaçäo da monazita)

na solução. Os melhores resultados - extração de sílica superior a 96%, extração de

P2O5 inferior a 1o/o - foram obtidos a 200"C, razâo soda/sílica de 1:1 e uma hora de

lixiviação. O silicato de sódio assim obtido foi considerado um co-produto com

características compatíveis com as especificações do mercado.



Minério Laterítico

Aquino & Albuquerque (1996) desenvolveram extenso programa de

desenvolvimento de rotas de beneficiamento por métodos físicos, visando concentrar

as terras raras no minério laterítico do Córrego do Garimpo, Cataläo l- GO.

As amostras foram sempre preparadas por um circuito contínuo de britagem,

moagem, classificaçäo e deslamagem, com corte (dso) em 3,7 ¡rm, e por volta de 50%

abaixo de 17 pm. Essa deslamagem promove uma perda de 12,7% dos ETR nos finos.

Os resultados dos ensaios de flotação convencional, em célula mecânica, foram

precários, apesar de serem testados diversos coletores (tall-oil, óleo de arroz,

sulfosuccinamato de sódio, ácido graxo modificado, éster derivado de

sulfosuccinamato, berol), e diversas concentraçöes de depressor (amido, collamil) e

valores de pH. Como exemplo, o maior teor obtido (12,88o/o OTR) permitiu recuperação

de apenas 15,2o/o das terras raras. Em função desses péssimos resultados, e

considerando-se também as características da amostra, principalmente granulometria e

alto teor de ETR nos finos, foram executados também testes de flotaçäo em coluna. Os

resultados, apesar de melhores do que os obtidos pela flotaçäo convencional, também

foram insuficientes, atingindo, no máximo, teor de OTR de 11,5%, com recuperação de

74,5% (além das perdas da deslamagem, ou seja, recuperaçäo global de 65%).

Aquino & Albuquerque (1996) também conduziram diversos testes de separaçäo

magnética, a seco e a úmido, para reduçäo do teor de Fe nos concentrados, mas o

máximo conseguido foi reduzir de 17,8o/o na alimentação para 11,3o/o no concentrado

magnético (a úmido), com perda de OTR de 13,8%. Os autores concluem não

recomendando processos físicos de concentração (flotação e separação magnét¡ca)

para esse minério.



Uma amostra similar também foi testada pelo CETEM (Viera ef a/. 1998). Além

de caracterização, foram executados ensaios de flotação (convencional) após atrição,

concentração gravítica e magnética.

Para todos os ensaios executados por Viera ef a/. (1998) o minério foi

deslamado (em 37 pm) e cominuído a Pss= 147 ¡rm. Nos testes de flotação, o material

deslamado e cominuído foi pré{ratado em célula de atriçäo, a '150 rpm, por 10 minutos,

com ácido sulfúrico de pH 1. O teor da amostra deslamada alimentada, que era de

3,1% de OTR, passou, no melhor ensaio, a 3,7%, confirmando a conclusâo de outros

autores que flotação näo é processo indicado.

A amostra deslamada também foi submetida à separação gravítica em mesa

Mozley. Determinou-se que a separaçäo na mesa até 6 minutos permitia um descarte

razoáwel da massa (41o/o) com poucas perdas em termos de OTR, permitindo a

recuperação de 59% da massa com 3,1% de OTR, teor idêntico ao alimentado. Os

produtos foram analisados por MEV, e detectou-se predominância de vermiculita,

flogopita e quartzo nos rejeitos, e de monazita, ilmenita e magnetita no concentrado.

Como fases subordinadas, o rejeito apresentou muitas pequenas inclusöes de

monazita em quartzo, e o concentrado apatita e anatásio.

O concentrado da mesa Mozley foi submetido a separação magnética a úmido

(HGMS Boxmag Rapid), em diversas intensidades de campo. Comprovou-se que em

0,1 T (1 kG) eliminou-se magnetita e ilmenita, em 0,3 T ilmenita, apatita e

óxidos/hidróxidos de Fe. A monazita concentra-se bem a 1,0 T, acompanhada da

gorceixita. A 1,85 T puderam ser retiradas apatita, gorceixita, monazita e quartzo.

Um eventual concentrado obtido a 1,0 T represenlaria 6,4%o da massa original

processada, e teria um teor de 18,1o/o de OTR. Dessa forma, Viera ef a/. (1998)

sugerem um procedimento que incluiria uma britagem a 100% -3,3 mm, deslamagem a



37 ¡rm, moagem da fração mais grossa P ao= 147 pm com separação gravítica seguida

de separaçöes magnéticas a ba¡xo e alto campos. O primeiro produto gerado seriam os

finos, correspondentes a 7Q,2% dos OTR, com teor de 15o/o e perfazendo 35o/o da

massa. Esse produto näo é passível de concentração, e teria que ser processado por

meios hidrometalúrgicos. O segundo produto seria exatamente o concentrado das

separaçöes gravítica e magnética, que representaria 6,4o/o da massa alimentada, com

5,2% dos OTR e teor de 18,1o/o. Os rejeitos dessas separaçöes teriam um teor da

ordem de 1,0% de OTR e 58,6% da massa, representando uma perda tolal de 24,60/o

das terras raras.

Baseando-se na elevada concentração da monazita nos finos naturais e na sua

elevada friabilidade, Tassinari ef. a/. (1998) desenvolveram uma tecnologia alternativa

para a sua concentraçåo. Consiste em remover os finos naturais da amostra, e depo¡s

submetê-la a um ou dois ciclos de atrição a 2000 rpm em pH regulado em 8,7 pela

adição de NaOH, sempre deslamando a amostra depois de cada ciclo. Dessa forma, foi

possível obter um concentrado fino inicial com teor de 19,4Vo de OTR, significando

45,65 de recuperação em 19,8% da massa total. O primeiro ciclo de atriçäo gera um

concentrado com teor de 25,6% de OTR, 8,69% da massa e recuperação de mais

7,26% dos OTR. Um produto final de deslamagem dos finos naturais mais os gerados

por um ciclo de atrição recuperaria 72,05% dos OTR, com teor de 21 ,3o/o em 28,5o/o da

massa. Uma segunda atrição permitia recuperar mais 5,14% dos OTR, num produto

com 17,Zok do elemento e 2,51% da massa alimentada. Um eventual produto final de

finos naturais mais os gerados em dois ciclos de atrição permitiria um concentrado com

teor de 20,9% de OTR, 77,19% do inicial e com descarte de massa da ordem de 69%.

Ciclos adicionais de atrição näo produziram resultados satisfatórios.
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o teor de Fe, no entanto, é sempre arto: no produto gerado com um cicro cie

atrição, é de 35,9% (36,23% do total), e com clois ciclos de alrição J4,9o/o (3822% do

total), Tentativas de remoção de Fe por separações magnéticas cle alto grariiente

também não produziram bons resultados.



ÇAPITUKO 3-Ms

Amostras

A clássica ocorrência de ETR relacionada ao carbonatito de catalão I eram os

blocos de silexito mineralizado encontrados na localidade do córrego do Garimpo,

pertencente à Goiasfértil. segundo informaçóes dos técnicos da empresa, os blocos

teriam sido retirados de uma antiga galeria de prospecção, já fechada. As amostras do

primeiro tipo de minério, denominado cle minério silexítico1, vem de uma m¡stura de

diversos desses blocos, detonados no plf da Goiasfértil (agora ultrafértil) gerando uma

amostra de aproximadamente 245 kg. Essa amostra também serviu aos primeiros

estudos tecnológicos efetuados pelo OETEM (Rocha & Trindade 1g93, Neumann ef a/.

1994, Borges e/ al. 19g5), e os resultados obtidos foram fator determinante para a

retomada dos trabalhos de pesquisa geológica e iecnológica pela empresa, iniciada

concomitantemente pela execução de sonciagens rotativas e estudos de viabilidade

técnlca.

Ainda durante a realização das sondagens, quando ficou caracterizado que um

mrnério lateritrco (ou saprolítico, segundo denominaçäo do geólogo cfa empresa) era cle

fato o mais importante, as frentes de lavra de fosfato da Goiasfértil, próximas à area cle

ocorrência dos ETR, começaram a revelar um material esverdeacio, que numa

investigação preliminar mostrou ter teor considerável dos elementos e monazita

'o termo silexito tem implicaçöes genéticas para a escola francesa, onde significa chert, e é
reoonhec¡do por alguns autores como s¡nônimo tambem de quartzolito, rocha ignea cdm mais de 90% dequartzo (Jackson 1997). Näo se pretende dar conotação genética ao termo, mas näo foi encontrado um
apenas descritivo melhor. A defi.niç-áo formal do termo sillcito (como Lltilizado por pereira i99S) também
não foi encontrada, e silcrete (utilizaclo por lvlorteani & Preinfalk 1996) tem impticações aiÂOa mai"
comprometedoras Dessa íorma, o termo consagrado silexito foi mantido nesse trabalho, sem qualquerjntencäo de lhe atribLlir conotaçéo genetica.
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importante, Foi entäo realizada pela empresa uma amostragem nas frentes de lavra, e

da homogeneizaçäo e quafteamento de aproximadamente 50.000 kg de minêno

obteve-se uma amostra do minério lateríticq. Trata-se de um material castanho

avermelhado e terroso, com algumas concreções mais claras, amareladas a

esverdeadas, e fragmentos duros de silexito.

As primeiras sondagens na área de ocorrência das terras raras comprovaram a

importância dos tipos citados acima, minérios laterítico e silexÍtico, estimando-se para

este último 10ok da jazida, mas distribuídos em corpos supostamente tabulares de

dimensÕes centimétricas a alguns metros. A evolução das pesquisas atribuiu ao tipo

silexítico uma importância crescente novamente, e hoje estima-se que os tipos

silexÍtico e laterítico tenham igual representaçäo, A partir de uma profundid ade de 220

m, e por aproximadamente 30 m, foi encontrada uma rocha carbonática mineralizada e

maciça, constituída por dolomita, magnesita e monazita, aléll de clinoenstatiia, pirita e

estroncianita, e da qual se obteve uma amostra do assim chamado m|OéfiO

q efb*A4qllþq. Como só pôde ser detectado em poucos testemunhos de sonclagem, a

amostragem decorrente absolutamente não garante rep resentativid ade. Os estuclos

desenvolvidos coûì essa amostra foram limìtados a uma caracterìzação mineralógica e

uma avaliação de espectro de liberaçäo a partir da rocha näo fragmentada. Nesse

caso, pretendeu-se gerar dados preliminares, que poderão nortear decisÕes de ordem

técnica e econômica para aumento das reservas, ou no momento da expansão da

mina. A proveniência exata das amostras está registrada nos mapas das Figuras 3.1 e
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A preparação das amostras de minério laterítico e silexítico foi idêntica. Todo o

material recebido foi cominuido em britador de mandíbulas e moinho de rolos a 100%

abaixo de 1,68 mm ('r0 marhas), com penerramento intercarado para evitar formação de

finos. o total da amostra foi homogeneizado em pirhas cônica e triangurar arongada, e

dessa última separaram-se aproximadamente 20 kg para todo o procedimento de

caracterização (fluxograma de brocos da Figura 3.3), incruindo anárise química da

amostra de cabeça.

Por volta de s kg foram moídos (moinho de discos) abaixo de 10b pLm,

novamente intercalando peneiramento para evitar finos, e classificadas seguinclo a

série Tyler, até 20 pm (63s malhas). A decisão de reduzir o top size e incruir a úrtima

peneira advém do conhec¡mento prévio da péssima riberação esperada para os

minerios e do tamanho reduzido das partículas.

uma alíquota representativa de cada fraçäo granurométrrca foi embutida e

polida, para estudo de espectro de riberação do(s) carreador(es) de ETR em reração à

sua ganga. os procedimentos específicos estão crescritos no respectivo tóprco,

o restante de todas as fraçÕes foi passado em meio denso (bromofórmio, D=

2,90). os afundados passaram pero rmã de mão (ferrite) e, em seguida, pero separador

magnético isodinâmico Frantz, a 0,1, 0,3, 0,5, 0,8, 1,0, 1,5 e 1,85 A, que gera campos

magnético aproximados de, respectivamente, 1, 3, 5, B, 10, 15 e 1g,5 kG. As

intensidades de corrente foram defjnidas em trabalhos anteriores por tentat¡va e erro, e

geralmente promovem uma separação relativament e eficaz dos minerais presentes
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nesse tipo de minério- Todos os produtos assim gerados, inclusive os flutuados, foram

preparados para difraçåo de raios X e análise química, além de embutimento e

polimento para análise ao MEV, à exceçäo clos produtos sem quantidade de material

para tal.

Fnailse Ouim¡cãl € FomogenezãÇäo-el
I 1oo g I I Quarteamento 2o I

I 

-l 

I kq I

t.9:-c*Elq P"ii¿ãl

[secçao põlðã-] *

' série Tyter, de 2oo a uuu ru,nffiro r,r,
'oj,aS,0,5, o,B,'1,0, 1,s e 1,85A

Figura 3.3 - Fluxograma do procedimento adotado para caracterizaçäo das amostras
de minérios laterítico e silexítico do Córrego do Garimpo.
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Da amostra de minério carbonatítico, representada apenas por um segmento de

testemunho de aproximadamente '10 cm de comprimento por 4,8 cm de diâmetro, foi

serrado um disco ortogonal à sua maior direção, que foi embutido em resina (em
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fôrmas de 2 polegadas), inclusive sob alto vácuo ('10-5 bar) para preenchimento de

poros e fraturas para melhorar a integridade da superfície durante o polimento, e polida

para análise ao MEV e análise de imagens. o restante do segmento de testemunho foj

cominuído a 10o% abaixo de '105 pm para análises por clifração cle raios X e química.

Difração de raios X

Pequena quantidade de material, separada por quarteamento, foi ¡ntensamente

moída em gral de ágata, até que não se percebessem mais os grãos no procedimento.

o material foi entäo conformado nos porta-amostras de plástico com auxílio de uma

lâmina de vtdro. No caso de quantidade insuficiente, utiliza-se uma "palmilha,,de pVC

corn uma pequena depressão no centro, onde o material é depositado e depois

prensado. Análise da "palmilha" de PVC não acusou nenhum pico.

As análises foram executadas em difratometro Siemens AXS DS005, equipado

com espelho de Goebel, trocador automático de amostras de 40 posiçoes e detector cle

estado sólido de NaJ. As condiçöes de análise foram sempre mantrdas constantes:

radìação de Cu KCl' (X= 1.54184 Ä¡, +O t<V,40 mA, geometria0/20, range de análise 3 a

150' 20, passo de O,02 20, tempo de análise 2,0 s por passo, fendas fixas de entrada

do espelho 1 mm, saída do espelho 0,6 mm, fendas divergente e do monocromador de

0,2 mm, e amostra em rotaçåo durante a anáìise a 60 rpm (spinner). Como o espelho

de Goebel altera a geometria de Bragg-Brentano para paralela, não houve

preocupaçäo de deslocamento dos picos causado pela aìtura da amostra, dentro dos

limites da abrangência do feixe. Apesar de não ser sempre necessário, utilizou-se
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monocromador secundár¡o curvo de grafite perol¡zado em todas as análises, uma vez

que boa parte das amostras tem teores mais elevados de Fe, gerando fluorescência, e

o objetivo era manter as condições de análise constantes para permitir comparaçáo de

resultados.

Os espectros obtidos foram interpretados digitalmente por comparaçäo com

banco de padróes (ICDD 1996).

Confecção de Secções Palidas

Para o embutimento a frio das amostras utilizou-se resina Araldite LMB 27g e

endurecedor XR-1951. Essa resina tem uma viscosidade de aproximadamente metade

dos Araldites convencionais, permitindo uma melhor eliminação das bolhas. Como

existe a possibilidade de segregação por diferença de densidade nas amostras em

gräo embutidas, é importante que se tenha uma camada de pelo menos 3 mm de altura

de amostra dentro da fôrma, uma vez que testes empíricos demostraram que o

imbricamento dos grãos permite segregaçäo apenas no milímetro superior.

Após esta etapa, cada amostra foi desbastada e polida. O processamento foi

feito com discos diamantados de 125,40, '1 5, 9, 6 e 3 pm, e suspensäo de diamante de

1 pm. Foi utilizado exclusivamente diamante para desbaste/polimento, para evitar

eventual contaminaçäo, que havia sido detectada com freqüência quando utilizada a

alumina. Os discos de dìamantes fixos em matriz metálica (metal bond) permitern um

desbaste mais rápido e com menor tempo dispendido na troca do meio, e ultrassom é

necessário apenas ao final do polìmento, uma vez que as únicas partículas soltas

advem do próprio desbaste da amostra, facilmente elimináveis com lavagem com água.

Optou-se por limpeza ultrassônica por 15 minutos em água desmineralizada. O fato,
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aliàs, de se usar os discos diamantados magnétìcos permite uma flexibilidade muito

maior justamente pela troca da grana do diamante ser apenas a troca do disco auto-

aderente mag neticamente.

Coating condutor

As seçôes polidas foram recobertas com carbono em evaporador Baltech SCD-

005/CEA-035, utilizando fio de carbono espectrograficamente puro, com aplicação em

duas camadas e rotaçáo da amostra em 90" entre as aplicaçÕes.

Mlicroscopia Eletrônica de Varredura com
Microanálise por Dispersão de Energia (MEV/EDS)

As seçöes polidas devidamente recobertas com carbono foram analisadas em

MEV l-eica 5440. As imagens geralmente foram geradas por detector de elétrons retro-

espalhados, que gera os níveis de cinza proporcionais ao peso atômrco médio do

material analisado; assim, quanto maior o seu peso atômico, mais claras as fases

aparecem na imagem.

Além disso, foram obtidos espectros de composiçäo química qualìtativa por

dispersâo de energia (EDS) em pontos de área de aproximadamente 2 pm,

selecionados nas imagens, O EDS é um Link lSlS L300 com detetor de SiLi Pentafet,

janela ultrafina ATW ll, de resoluçäo de 133 eV para 5,9 keV. Foram também

executadas análises semi-quantitativas por EDS, utilizando perfis dos elementos

obtidos no mesmo equipamento em que foram executadas as análises, a partir de

padrões certiftcados, especiais para esse fim, fornecidos pela empresa inglesa Mrcro-
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Analysis Consultants Limited (padrão registrado n. 3890), e o equipamento foi calibrado

corn padrão cerlificado de cobalto de pureza 99,995% a cada 30 minutos, praticamente

eliminando efeitos de flutuaçåo na intensidade do feixe. O tempo de aquisiçäo de

espectro para o padrão e para cada análise foi o mesmo, equivalendo a i 00 segundos

mais a correçäo de dead time, e o process time de 4. A quantificação dos elementos a

partir dos espectros considerou correçöes de ZAF (números atôm¡co e de massa,

fluorescência), e foi realizada pelo programa SEMQUANT, da suíte Oxford lSlS L300. A

maior dificuldade em conseguir resultados coerentes das análises semi-quantitativas

advém da superfície irregular da amostra, apesar do excelente polimento. Dessa forma,

foram utilizadas imagens de elétrons secundários (mais apropriadas para visualização

de morfologia da superfície), além das de elétrons retro-espalhados, para direcionar o

feixe para locais rnais planos. Os dados foram sempre obtidos completos, sem

normalização, recålculo para 100% ou para óxido (o oxigênio foi sempre medido), de

maneira que a qualidade da análise foi também avaliada pela sua totalizaçäo.

Por ocasião do tratamento dos dados de microanálise, no entanto, foi necessário

recalcular, por exemplo, as análises de monazita, uma vez que a totalização sempre

ficou entre 86 e 98% (totais inferiores provocaram a eliminaçäo do claclo); segundo

dados diversos da bibliografia (por exemplo, Pereira 1995), e d¡scussão com

especialista que executou análises por microssonda eletrônica em amostras de

Catalão, Dra. Maria Cristina Motta de Toledo, esse fenômeno é derivado da própria

amostra, possirrelmente por efeito de vazios (microporosidade), de maneìra que o

recálculo para 100% simplesmente corrige uma situação incontornável e permite ä

comparação direta dos resultados. No caso de análises de óxidos, como pirocloro,

anatásio, priderita, etc, os dados foram recalculados de elementos para óxidos para

facilÍtar a comparação com análises já publicadas. O mesmo teria sido feito para
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apatita, mas como as análises de flúor por dispersão de energia sempre superestrmam

o eìemento, optou-se por deixar as análises na forma original, de maneira que possam

ser avaliadas por quem as usa.

Análise Química

As amostras foram previarnente moídas até granulometria inferior a 105 pm em

gral de ágata, quando necessário. A grande disparidade nos resultados de análise por

nrétodos instrumentais, principalmente as de ETR, gerou uma grande discussão com

técnicos do Departarnento de Análises Químicas e Ambientais do cETEM. Decidiu-se

então adotar análises clássicas, por gravimetrra, que permitiram acompanhamento de

todos os sólidos (resÍduos e precipitados) gerados nas etapas da análise por

MEV/EDS, para verificar a sua eficiência. O fluxograma da Figura 3.4 ilustra o

procedimento de análise flnalmente adotado, que corrige grandes falhas na

metodologìa clássica que puderam ser identificadas, e que será publicado

oportunamente.
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Ã^niálise de /meagrens

Aquisição das lmagens

O primeiro passo para análise de imagens é a sua aquisiçäo. Considerando-se

que a ilnagern é a matéria-prima de toda a análise, vai sofrer uma série de

modificaçôes e correçÕes, e que pequenas rnodificações mal feitas nas imagens

podem provocar grandes erros ao final, a aquisiçäo foi feita da maneira mais precisa

possível. Em primeiro lugar, todo o MEV foi configurado para máxima emissão no

segundo pico de saturação do filamento, ern distância de trabalho ótirna (25 mm) para

sua geometria, e brilho e contraste regulado com auxílio do seu histograma para

aproveitamento de praticamente todo o espectro de 256 niveis de cinza. As imaç¡ens

foram adquiridas autornaticamente pelo pacote de soffr,yares OXFORD ISIS L300, que

escraviza completamente o MEV. Depois de acertado o conjunto, foram defínidas as

coordenadas inicial e final da área da amostra a ser analisada, interativamente, e as

imagens adquiridas e armazenadas pelo módulo AUTOBEAM da suite lSlS L300. O

módulo AUTOSTAGE automaticamente moveu a platina para as posiçoes da próxima

imagem. O tempo de aquisiçäo de cada imagem é de aproximadamente 1 min e 40 s, e

nenhuma adequação da distribuìção dos níveis de cinza (muito comum para otimizar

vìsualização da ìrrlagem) foi introduzida pelo software de aquisição.

ldealmente, a análise de ¡magem deveria ser efetuada com todas as partículas

de um mesmo tamanho, o que é absolutamente inviável em mineralogia de processo e

em grande pade das outras aplicaçöes. A classificaçáo utilizando todas as peneiras da

série fyler entre 150 e 635 rnalhas (105 e 20 pm, respectìvamente), no entanto, gera

produtos com variação no tamanho das partículas compatível com as análises
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efetuadas. A magnificaçrão foi selecionada de maneira empírica, de acordo com o

tamanho das partículas, permitindo aproximadamente 50 por imagem. Como foram

utilizadas 99 imagens de cada fração, a análise de imagens considerou quase S.0OO

particulas por fração. usualmente, 2.000 são consideradas suficientes para ter

representatividade estatistica, mas decidiu-se por um número bem maior considerando-

se a complexidade dos minérios. A Tabela 3.1 apresenta a magnificação (em relação

ao monrtor de 17 polegadas que equipa o MEV) e a resolução (ou seja, tamanho do

pixel) utilizado para cada tamanho de partícula. O tamanho de todas as imagens

utilizadas é o måximo admitido pelo MEV, 1024 pot 768 pixels.

Tabela 3.1 - Magnificação e resolução das imagens adquiridas, por tamanho de
partÍcula.

Tamanho das partículas
(pm)

105 a74 400 759.54
74a53
53a44
44a37
37 a20

Para previsão de liberação do minério carbonatítico, foi necessário gerar

imagens adjacentes, com overlap, para permitir posterior emenda lateral das Ìmagens e

criação de mega-imagens recortadas em gggg por 730 pixels. Para a sua aquisição, foi

acionada a correçäo de folga de engrenagens (backslash correction) e o

posÍcionamento final da amostra sempre se fez em baixa velocidade dos motores de

passo, e sempre no mesmo sentido, de maneira que qualquer folga de engrenagens ou

imprecisão de posicionamento pôde ser corrigida. Na prática, observou-se uma

superposição méd¡a das imagens de 10 pixels.

As imagens geradas foram transferidas por FTP para o computador onde se

procede à análise de imagens propriamente clita, em amb¡ente UNIX (ou LINUX, no
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CETEM), e renomeadas por software específico para adquirirem termrnação em

numeração seqtienciada, pré-requisito para análise automatizada.

Processame nto das i magens

O software utilizado para análise das imagens sempre foi o MMIA (Mineral and

Metallurgical Image Analysis), desenvolvido e continuamente aperfeiçoado pelo prof.

Peter King e pelo Dr. claudio schneider, do tJtah comminution cenfer, universìty of

Utah. Referências sobre esse programa, em suas versÕes iniciais, poclem ser

encontradas em King & schneider (1993), mas muitas modificaçÕes foram introduzidas

desde entäo, e não estäo documentadas, po¡s não existe manual de operação.

As rotinas de análise de imagem, basicamente, seguiram o seguinte padrâo:

1- Aplicação de um filtro de delineação e detecção de borda de partículas. para

eliminação da gradaçäo de borda de partículas * o limite entre um Erão cle

monazita com nivel de cinza 200 com a resina de nível 40, por exemplo, gera

um contorno em nÍveìs de cinza intermediários, inclusive os correspondentes

a quartzo, apatita, gorceixita e minerais de Fe. Na simples segmentaçâo cia

imagem, podanto, poderiam ser criadas partículas de ganga que não

existem, ou o processamento para eliminação desses halos de níveis de

cinza poderia comprometer a integridade de bordas das partículas ou limites

entre as fases, alterando sua textura e portanto inserindo um erro

desnecessário na análìse de imagens. Sempre foi utilizado filtro Sobel de

matrìz 5x5 (apesar de outras opções de filtros ou matrizes), cujo algorítmo é

definido como (King & Schneider '1993):



S" (g",0* - g, I g, - g,nìn ), entäo g¡ = g,,,,,*

Senão 8/ = 9,"i,.

onde gnr¡n e gru" são, respectivamente, o menor e o maior valor de nivel de

cinza encontrado nos 24 pixels que rodeiam o pixel i. A rotina é executacla

duas vezes, do canto superìor esquerdo para o inferior direito, e voltando. A

imagem da Figura 3.6 equivale à da 3.5 após aplicaçäo de filtro de

delineação conforme descrito. Deve-se esclarecer que não foi necessária

nenhuma correção prévia de ruído (background), uma vez que o detector de

elétrons retro-espalhados utilizado tem sensibilidade totalmente homogênea

em toda a área da imagem, o que foi medido e confirmado em superfícies

lisas.

Equação 3.1

Figura 3.5 - lmagem do minério sllexítico como adquirida pelo MEV, automaticamente,
para análise de imagem. Cinza mais claro equivale à monazita, maìs escuro
(praticamente preto) à resina, cinza médio escuro ao quartzo e cinza médio mais claro
a minerais de ganga (óxidos/h id róxid os de Fe).



Figura 3.6 - Mesma imagem da figura anterior, após aplicação do filtro de delineaçäo

2- Segmentação da imagem, Geração de duas imagens binárias, uma de

monazita e outra da ganga a partir de histogramas de números de pixels

versus os 256 níveis de cinza. Como existe uma variação grande dos níveis

de c¡nza, tanto da monazita como de alguns dos minerais de ganga (apatita,

minerais de Fe), a segmentação foi executada com valores definidos por

processamento manual de boa parte das imagens. A variaçäo nos níveis de

cinza decorrentes de instabilidades do feixe de elétrons do MEV ou outras

flutuações das condiçöes instrumentais foi monitorada pela posição dos picos

de resina e quartzo, e mostrou-se mínima, da ordem de 1 ou 2 níveis de

cinza. As imagens das Figura 3.7 e 3,8 mostram, respectivamente monazita

e ganga em imagens binárias derivadas da segmentação da irnagem da

Figura 3.6.



Figura 3.7- lmagem binária de monazita, segmentada a partir da imagem 3.6 (invertida
para melhor vìsualização).

Figura 3.8 - imagem binária da ganga, segmentada a partir da imagem 3.6 (invertida
para melhor visualização).

3- Preenchimenfo das cavidades, da monazita e da ganga. O polimento de

material friável pode gerar pequenas descontinu id ades na superfície de

particulas maciças. Como a monazita é sempre extremamente friável, as
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cavidades têm que ser preenchidas para não serem interpretadas como

ganga As cavidades, fraturas e outras imperfeições das partícuras em gerar

têm que ser preenchidas, uma vez que a estereologia näo admiie partículas

côncavas. A Figura 3.g mostra a imagem binária de monazita após

p reench imento.

Figura 3.9 - lmagem binária de monazita após preenchimento de cavrdades, fraturas eoutras imperfeiçöes (invertida para melhor visualização).

4- Eliminação de arrifactos, apenas da ganga. partícuras murto pequenas, de

poucos pixels, näo afetam substancialmente o resultado da análise de

imagem, e com razoáver probabiridade são artifactos gerados pera própria

análise da imagem (bordas de gråo, porosidade, borhas na resina, contato

entre fases, ruído eretrônico), mas compricam muito o processo de anárise cie

imagem. Assim, é preferíver eriminá-ras. como a monazita, por outro rado, é

sempre muito fina, optou-se por manter todos os pixers segmentados como

fal, uma vez que o erro por eriminá-ros poderia ser muito grande. Ao invés da
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clássica rotina de erosão e dirataçäo das partículas, que modifica o contorno

dos grãos, os artifactos foram eriminados a partir de um mapa de cJistâncias

euclidianas (EDM). No mapa de distâncias eucridianas, gera-se uma matriz

do tamanho da imagem (1024 corunas por 768 rinhas), e atribui-se a cada

pixel da imagem um indice resurtante da soma de valores dos oito pixers

vizinhos, com valores diferenciados: 0 para pixels adjacentes que não

correspondem à fase em questáo, 2 para cada pixei imediatamente

adjacente acima, abaixo ou aos lados, e 1 para cada pixel ad.iacente

diagonalmente. são eriminados da imagem binária os pixers com varor

inferior ao previamente estipulado, usualmente S. Como a imagem como um

todo não é alterada, apenas são eliminados os pixels que não atendem ao

especificado, forma, tamanho e morforogia de partícuras não sofrem

modificaçÕes. A Figura 3.10 apresenta a imagem da ganga, após

preenchimento de cavidades e eliminação de artifactos por EDM.
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Figura 3.10- Imagem binária da ganga após preenchimento de cavidades e eriminaçãode artifactos por mapa de d¡õtân;ias eucridianãs (EDM) (invertiJã-paiä merrrorvisualizaçäo).

5- Geração de imagem ternária. As imagens säo recombinadas, gerando uma

imagem ternária (resina, monazrta e ganga). A monazita é superposta à

ganga, remontando a imagem original, mas iclentificando monaziia e ganga.

A imagem ternária da Figura 3.1 1 apresenta o resurtado dos procedimentos

descritos até entào.



Figura- 3.11- lmagem ternária das partícuras de monazita (branca), ganga (cinza) eresina (preto).

6- separação de partículas que se tocam. reoricamente as partículas não

deveriam se tocar, se a resina molhou perfeitamente todas elas. para

separar partículas adjacentes que se tocam, e que poderiam ser anal¡saclas

co*ìo uma única, de dimensöes maiores, utiriza-se uma rotina de erosäo por

mapas de distâncias eucridianas e remontagem das partícuras com erosão

de pixels que conectam ciuas partículas que foram separadas no

procedimento de erosão (convex watershed utilizando EDM).

7- Meclidas finars. são as medidas que serão utirizadas como produto da

anárise de imagens. Gerarmente são quantificados os pixers correspondentes

a resina, ganga e monazìta (permitindo o cálculo do teor, chamado de teor de

ponto), o tamanho médio do contato entre resina, ganga e monazita, do qual

se pode carcurar o perímetro médio (Bf e a área superficiar por vorume dos

grãos (sv=4BAln). perímetro médio e área superficiar não foram utirizados



nesse estudo. Arém disso, são medidos os interceptos lineares, espaçados a

cada 10 linhas nas imagens, resultando na distribuição de famanho de

interceptos totais, de ganga e de monazita que os compÕem. A partir clessas

medidas, podem ser carcurados o teor de rinha do m¡nério e o espectro ce

liberação rinear, por crasses de teor de linha. utirizaram-se 12 crasses de

teor: 0, 0 a 10, 10 a20,20 a 30, 30 a40,40 a 50, 50 a 60, 60 a70,70 aBO,

B0 a 90, 90 a 100 e 100% de monazita, e o espectro de liberação linear

aparente é a normarização da distribuiçäo rinear acumurada para cada

proporÇão de segmentos de monazita/ganga em cada intercepto. Arém crisso,

mede-se tambénr o espectro de riberação em área, a partir da área das

partícuras, mistas ou näo, seguindo as mesmas 12 crasses de teores_

Os teores de ponto, linha e área devem ser iguais, e em geral säo muito

próximos nas medidas efetuadas. A área da imagem utirizada para as medidas é
inferior à área totar da imagem, excruindo-se uma mordura cre 10 pixers de cada racro cia

imagem, evitando-se assim o uso de eventuar pixer nåo processado corretamente

quando de sua derineação e procedimentos envorvendo EDM. para as medidas de

Iinha, são aceitas as medidas que terminam dentro dos 1o pixers finais (rado direito cra

imagem), mas não se eras começam dentro dos úrtimos 20. paraas medidas de área,

não são consrderados os grãos que tocam nas bordas. As medidas de espectro de

liberação em linha e em área säo corrigidas por causa dessas restrições nas medidas

(correção cle moldura), proporcionarmente à probabiridade que um intercepto ou uma

partícula de determinado tamanho intercepte a molciura.



o objetivo desse trabarho não é o desenvorvimento ou merhorias nos métodos

existentes de correção estereorógica, e sim a sua apr¡caçäo prática. Diversos

pesquisadores ainda questionam a eficiência da correçäo estereorógica para conversão

de dados em [Jma ou duas dimensões para dados tridimensionais, particurarmente para

aplicações em tecnorogia minerar (p.e., Dr. wiliam petruk, comunicação pessoar). Mas

o fato é que os resurtacros de anárises de imagens em dimensão o (contagem de

pontos), uma dimensão (interceptos rineares) ou duas dimensões, enquanto mu¡to úteis

como dados quaritativos, estão errados se consrderaclos como,,espectro de liberaçäo,,

(ou "grau de liberação") sem as necessárías conversÕes estereorógicas. De forma

intuitiva, basta um rápicro raciocÍnio, imaginando-se uma popuração de esferas todas

com metade branca e metade preta, seccionadas areatoriamente, e onde o resurtado

nunca seriam os reais 50% de cada cor em todas as secçÕes (craudio L. schneider,

comunicação pessoal).

Na prática, a estereorogia proporciona um conjunto de métodos que podem ser

utilizados para carcurar argumas propriedades de estruturas geométricas

tridimensionais a partir de secçóes bidimensionais dessas estruturas (King & schneider

1993). A possibiliclade de se utilizar dados de secçöes bidimensionais tem grande

importância em minerarogia apricada pera faciridade de observação em secçöes poridas

ou delgadas, e os métocros estereorógicos assumem urna importância impar pera

possibilidade de fornecer os dados quantitativos, absorutamente necessários em

tecnologia mineral.

uma vez que em minerarogia apricada é necessário irabarhar sempre com

amostras (supostamente representativas), e que o materiar sempre tem textura e

estrutura não-uniformes e näo-determinados, somente é possíver executar medicões
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de maneira estatística, e a estereologia é estatística por natureza; os métoclos

fornecem informaçÕes das propriedades geométricas médias da estrutura, mas

nenhuma informação de propriedades geométricas de determinado elemento na

estrutu ra.

A transformação mais rmportante em mineralogia aplicada é a conversão de

liberação linear aparente, em amostras particuladas, para o espectro de liberação

tridimensional. A Equação 3.2 representa a transformaçäo estereológica de liberação

linear aparente para liberação tridimensional de partículas de tamanho D

I

pk,lÐ * Jrlg,ls) nAln¡ag
0

onde g¡ representa o teor linear medido num intersecto da partícula e g é o teor em

volume da partícula. A solução numérica da Equação 3.2 pode ser encontrada em

Schneider ef a/. (1991). A funçäo P(S,. lg), particularmente, é dependente da textura

mineralógica do minério, e pode ser calculada usando minérios perleitarnente

fracionados, onde a composição de cada partícula, dentro de uma população, seja

conhecida, ou ainda através de simulaçáo em computador, em partículas virtuais.

Maiores detalhes podem ser encontrados em King 1978, King 1g7g, Barbery 1991,

King & Schneider 1993 e King 'lgg4b.

A grande restriçäo que pode ser feita à aplicação da correção estereológica a

dados uni- ou bidìmensionais de liberaçäo é que a função de tranformaçåo a ser

aplicada foi desenvolvida em outros minérios, de textura muito provavelmente diferente,

ou então em simuìaçöes computacionais. uma vez que a função de transformação

depende exatamente da textura da rocha, dificilmente a correçâo produzirá um

resultado perfeito. Não há, por outro lado, nenhum outro método melhor para medir o
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espectro de liberaçäo de fases de interesse em minério: análises ao microscópio óptico

(em Eráos, lâminas delgadas ou secçÕes polidas) são apenas uma simplificação da

análise de imagem digital aqui aplicada (de dimensão zero, necessitando igualmente

de correçöes estereológ¡cas), e análises quimicas em produtos de ensaios com

líquidos densos fornecem apenas uma aproximaçäo de um valor de grau de liberação,

que pode ou não ser real, dependendo das densidacles dos minerais do minério e dos

líquidos utilizados, e do número de fases, Num minério de duas fases a aproximação

pode ser boa, se forem escolhidas densidades adequadas. Assim, uma densidade

apenas levemente superior à da fase mais leve deverá produzir um flutuado composto

praticamente por 100% do mais leve. se o afundado dessa operação for submetido a

outros ensaios, com Iíquidos de densidade progressivamente mais elevada, até que se

chegue num afundado composto por pratrcamente 100% da fase mais pesada, então o

balanço de massa final do conjunio dessas operações será um espectro de liberação

desse minério, que, se for acompanhado por análises químicas, poderá ser superior ao

calculado por anàlise de rmagens com correção estereológica (mas a função de

transformaçäo pode ser facilmente obtida nesse minério, também). se, ao ìnvés de

duas fases, o minério for composto por mais de duas, o método novamente näo

funciona (a não ser para eventual ìnformação pontual, quanclo a fase de interesse é a

única a afundar ou flutuar, e o líquido utilizado tiver densidade próxima à da fase pura),

uma vez que gråos mrstos podem ter a mesma densidade aparente cle gräos liberados

de outra composiçäo. Mesmo a informação pontual, que pode ser de grande interesse

para a caracterizaçáo da amostra, é geralmente difícil de ser produzida, uma vez que

os líquidos densos de uso possível (em termos de custos e operação segura em rotina)

têm densidade máxima de 3,32 (iodeto de metileno), baixa para a grande maioria dos

mrnerais de minério. Existem algumas alternativas tecnológicas para produzir
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amb¡entes de densìdade superior (por exemplo, combinando centrifugação com

líquidos magnéticos sob campo - Magstream - salum & peres 1g9g, schneider .1gg5),

mas os problemas de operação e as grandes limitaçÕes que o uso consciente impÕe

impede que seja soluçäo a não ser em casos específicos. Outra possibiliclacle são as

suspensÕes coloidais de materiaìs de alta densidade em liquidos à base de água, que

são recentes e ainda devem ser melhor avaliadas. o uso de suspensão de carbeto de

tungstênio em solução de politungstato de sódio, por exemplo, está sendo testado pelo

CETEM, mas certamente existem problemas de operaçåo e o custo é elevado,

principalmente se o sólido micronizado e o líquido não puderem ser recuperados a

contento.

Como foi dito antes, o grande questionamento que se faz, hoje, à correção

estereológica advém do número limìtado de funções de transformação disponíveis que

podem ser utilizadas. considerando-se que nâo é possível obter uma funçáo própria

para os minérios em estudo, uma vez que não é possível obter concentrados onde

todas as partículas têm o mesmo teor conhecido cle monazita, é necessário então

selecionar uma função que seja a mais adequada entre as que estão disponíveis.

Todas elas estão incluídas no software lnvert, também de autoria de King & schneider,

e a seleção da mais apropriada é feita interativamente, por meio cle curvas-L (L-curves

de Hansen), que calcula residuo e entropia da inversão estereológica usando os dados

a serem corrigidos e as funçöes de transformação selecionaclas. A melhor funçäo é a

que apresenta simultaneamente o menor residuo e o menor módulo de entropia. A

melhor funçao é selecionada para cada conjunto de Ìmagens analisaclas, ou seja, para

cada classe granulométrica, uma vez que a textura varia com o detalhamento obtido

com diferentes aumentos.



uma vez selecionada a função de transformação mais apropriada, säo

executados os recálculos dos espectros de liberação linear aparente para volume, e, a

part¡r das densidades da monazita e da sua ganga, Iiberação em massa, No caso das

amostras de minério silexítico de catalão, foi utilizada a densidade de 5,2 para

monazita, e 2,7 para ganga, que é basicamente quartzo. Tentativamente utilizou-se

também densidade 3,0 para a ganga (considerando por volta de 10o/o de minerais cle

Fe), mas as diferenças são ínfimas, de maneira que se pode afirmar que essa

aproximação causa um erro relativamente muito pequeno. No caso do minério

laterítico, há uma grande diversidade na mineralogia da ganga, e a determinaçäo de

uma densÍdade única para recálculo de volume para massa é complicada. Foram,

entäo, utilizadas diversas densidades, entre 3,0 e 4,0, e novamente as mudanças no

espectro de liberaçäo em massa foram muito pequenas, de maneira os resultados em

massa puderam ser apresentados apesar dessa incerteza- A densidade aplicada à

ganga foi 3,5, uma vez que as fases ferruginosas hidratadas (limonita) são a ganga

principal, e assume densidade de 3,8 para ela, mas apatita de densidade 3,15 também

é importante.

com a distribu¡çäo de teores para cada tamanho cle partícula e a ciistribuiçäo

granulométrica calcula-se o espectro cie liberação da amostra, que é uma distribuiçäo

bivariada que fornece a fraçào em massa de particulas que apresentam uma

combinação especÍfica de tamanho e teor. É calculacla multiplicando-se a fraçåo em

massa de determinada classe granulométrica pela respectiva distrìbuiçäo de volume

recalculada para massa. obviamente o espectro de liberação depende da distribuição

granulométrica, e varia se a d¡stribu¡çao de tamanho de partícula variar. como foi

calculado a partir da análise granulométrica obtida da amostra, é conhecido como

espectro de liberaçäo natural da monazita nos dois tipos de minério, apesar do conceito
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de lìberação "natural" no minério siìexítico ser algo improvável. Assim, Iiberação clita

natural nesse trabalho equivale à liberação obtida com o processamento das amostras

conforme descrito. A partir do espectro de liberaçäo bivariada da amostra pode-se

projetar o seu comportamento em hipotétìcos ensaios cle separação, sempre supondo-

se separação perfeita.

Estimativa de Iiberação em amostra
não quebrada - minério carbonatítico

Além das vantagens já enumeradas dos dados de intercepto rinear, como

medida fáceis, acuradas e näo-ambíguas, utilizando sistemas de análise de imagem

padräo, a mudança de mineral de interesse para ganga pode gerar um ponto numa reta

associado à mudança de fase, no sinal utilizado na medida (tipicamente sinal do

detector de elétrons retro-espalhados). como os limites de fases a serem interceptados

posicionam-se aleatoriamente ao longo da reta, o sinal pode ser modelado por um

processo estocástico desenvolvido em função da distância ao longo da reta (King

'1994a).

A equação que permite a inversão estereológica em amostras já fragmentadas

em partículas de tamanho D é

I

pk,lÐ - Io(", l") rklosag

Para aplicar o modelo linear estocástico (King 19g4a) é necessário clerivar

t'çg,.)t¡ primeiro , e depois aplicar

(repetição da Equação 3.2)



p@,,1Ð - frçg,lt, n¡ e,{da¡at

onde g¡ e g ainda säo, respectivamente, o teor linear medido num intersecto da

pafiÍcula e o teor em volume da partícula, l/ é o comprimento de um segmento

especifico, n,,(lq e a distribuição de comprimentos de fragmentos através das

pattículas de tamanho D, equivalente a

- I para (.>1,2D

e assumindo-s u P(g ,l,-, n¡ - PG ,l¿)

p,,(()Ð=' -(' - rh)""r[,h)p^," t! !t,2D

A distribuição em volume do teor (em volume) do mineral de interesse na

populaçäo, p(glt ), resulta da soluçåo da integral da Equaçâo 3.3, e o espectro de

liberação de toda a populaçåo de partículas produziclas p(g) pode ser obtido se a

distribuição de tamanho de partículas produzidas por cominuiçã o, .f (D), pode ser

predita

Equaçåo 3.3

P(s)=-ÏoAlÐft,Ðr,
0

A predição da distribuiçáo dos tamanhos

estudada, e existem diversas soluçöes disponíveis.

Equação 3.4

Equação 3.5

Equação 3 6

das partÍculas foi intensamente



um requisito à aplicação da metoclologia é que a distribuição de comprimentos

de interceptos de fase de interese e de ganga creve ser moderada por exponenciais,

que säo calculadas a partir da distribuição medida de interceptos.

O único dado necessário ao cálculo da previsão de liberação é a liberação linear

aparente, ou distribuiçáo de interceptos lineares entre fase de interesse e ganga, no

caso de minérios bifásicos. Assim, uma amostra polida do minério carbonatítico foi

utilizada para obtenÇão das imagens para medÌdas de intercepto linear. como os

interceptos de ganga säo muito longos, e com certa freqùência ultrapassam os limites

da imagem (distorcendo os dados, uma vez que não se sabe seu comprimento

correto), foram obtidas imagens perfeitamente contíguas, que foram emendadas, 10

imagens lateralmente de cada vez, gerando mega-imagens de gggg por 750 pixels.

Foram adquiridas 60 imagens de elétrons retro-espalhados, a 150, 520 e 1.s00

vezes de aumento, representando uma resorução de, respectivamente,2030,5B4,g e

202,54 nmlpixel. Essas 180 imagens foram emendacias em 1B mega-imagens (3 sefs

de 6 mega-imagens) manualmente, utilizando uma versåo especìalmente desenvolvida

para esse fim do software de análise de imagens MMIA, baseando-se na superposiçäo

das imagens que permite uma emencla perfeita. cada set de imagens foi entäo

processada e medida seguindo o seguinte roteiro:

1- Aplicação de filtro de delineação e definição cle borda sobe/ 3x3. Esse filtro

utilizando apenas as vizinhanças mais imediatas do pixel em questão foi

selecionado por ser mars precrso em partículas muito finas da orclem de

alguns pixels, uma vez que no menor aumento a monazita frequentemente é

muito fina;



2- Segmentação da monazita, gerando imagem binária. para tal, foram

selecionados valores de niveis de cinza mínimo e máximo ainda durante a

preparação da aquisiçåo de imagens, uma vez que pirita e estroncianiia

apresentam níveis de cinza muito próximos à da monazita. para melhor

segmentaçâo, foi necessário colocar todos os carbonatos e silicatos no nivel

de cinza mínimo, ou seja, 0, e pirocloro e barita, mais claros, no máximo,

255. Mesmo assim, no ma¡or aumento, a pirita apresentou nívie conflitantes

com a monazita, em parte por causa da grande variação de niveis de cinza

dessa. Assim, nas imagens em maior magnificação, a pirita foi manualmente

elilminada (substituida por pixels com nÍvel de cinza 0), tarefa muito facilitada

pela granulometria relativamente grossa e pelo hábito cúbico do sulfeto,

facìlmente reconhecível.

3- Eliminação de añifactos da imagem binária de monazita, utilizando-se EDM

em nível baixo, pan eliminar apenas poucos pixels desconexos,

provavelnrente devidos a ruído e problemas de polimento.

4- Medidas de intercepto, de monazita e ganga, na própria imagem binária.

As tabelas de tamanho de intercepto (em pixel) versus número c1e interceptos de

cada tamanho foram conveftidas para tamanho do intercepto em micra, e os clados

obtidos para as três magnificaçöes somados e classificados. A clistribuiçäo cumulativa

relativa dos interceptos [F( r )] foi representada graficamente na forma de tamanho dos

interceptos (em ¡Lm) versus 1-F( I ), também utilizada para cálculo das esponenciais

múltiplas com melhor ajuste à curva medida, por interpolação. A partir das

exponencìais múrltiplas de monazita e ganga foi calculada a distribuição cle teores

lineares, a partir da probabilidade que uma intersecção I tenha teor linear s(t)



lP{g )() l, em relação a tamanhos de partícula D (tamanho fixo das partículas, e não

classes de tamanho como nos casos anteriores). A partir da distribuição linear, aplica-

se a correçäo estereológica (Equação 3.3) utilizando a runção de transformação mais

apropriada para cada caso, através das L-curves, e procedenclo-se como explicado

antes para obtenção do espectro de liberaçáo do minério.



Minério Silexítico

A Tabela 4.1 apresenta a distribuição de tamanho de particula do minério

silexítico (100% abaixo de 105 pm), e a Tabela 4.2 a distribuição em leves e pesados,

em relação ao bromofórmio de densidade 2,8g.

Tabela 4.1 - Distribuição de tamanho de partícula do minéno silexítico (% massa).

(pm) Acumulado (%) Acumutado (%)
74

Peneira

Resu/fados e Dlscussão

53 13,43
44 8,47
37 5,07
20 14,50
-20 35,78

Tabela 4.2 - Distribuição por densidade, em relação ao bromofórmio (% massa).

F raçião (pm) Flutuado Afundadorffi

cAPiTLil-O 4

Retido (%) Retido Passante

74x53
53x44
44x37
37x20

A Tabela 4.3 quantifica a separaçäo por suscetibilidade magnética e a Tabela

4.4 relaciona todas as fraçÕes e seus produtos à amostra de cabeça. As Tabelas 4.b a
4.9 apresentam os resultados de análises químicas (TR2o3 e Fe2o3 total) de todos os

produtos com quantìdade suficiente para análise, e quanto isso representa dentro da

fraçâo granulométrica e da amostra de cabeça, levando-se em conta os balanços das

Tabelas 4.1 a 4.4. Os totais por produto, fração e amostra representam,

respectivamente, os teores medidos na fraçäo (análise granuloq uímica), o teor
calculado para a fraçáo a partir das análises apresentadas e quanto a fraçäo contribui
para o teor da cabeça composta. As Tabelas 4.10 e 4.11, por sua vez, organizam

7(l

36,1 8
44,65 55,35
49,72
64,22
100,00

63,82

51 ,62
51,98
26,82
0,82

50,28

'11u

Ào ao

48,02
73,18
99,1B



melhor esses dados, mostrando o balanço metalúrgico para TR2o3 e Fe2o3 cle todo o
minério silexitico. o teor de TR2o3 medido na amostra de cabeça do minério sijexítico é
de 10,05% (análise independente de outra alíquota 10,24o/o), e nos finos (abaixo de 20
pm) é de 13,30% (e 12,a3%), em massa. Fe2O3, por sua vez, foi medido comoT,eoÂ na

amostra de cabeça, e 8,1 0% nos finos.

Tabela 4.3 - Distribuiçâo por suscetibilidade magnética das frações afundadas -
minério silexítico (% em massa, condicional por tamanho),

- 

- 44x37 -37x2õ-

, (pm)
Mag. lmã mäo 5,5 B,b 5,2 6,3 0p
Mag. 0,3 A 1,6 1,1 2,0 0,9 0,7
Mag. 0,5 A 2,2 1,3 2,1 1,2 0,5
Mag 0,8 A 11,3 5,8 3,8 6,2 1,4
Mag. '1 ,0 A 17 ,7 16,2 10,9 8,7 2,8
Mag. '1 ,5 A 23,3 43,4 57,0 32,3 77,8
Mag 1,B5A 21,6 16,7 1,4 9,1 11,9
Não Mag. 1,85 A 16,8 6,9 17,4 35,3 4,8
___ l

Tabela 4.4 - Distribuiçáo por densidade e por suscetibilidade magnética clas fraçöes
ac¡ma de 20 pm, minério silexítico (% em massa, em relação ao total da amostra).
Fraçåo -20 ¡r corresponde aos 35,78% restantes.

Fração 105x74 74x53 53x44 44x37 37x20 Totai
(pm)

Fluluado 10 58 6,93 4,41 136 0¡, 23J9
Af. [/ag. lmã mão 0,67 0,55 0,21 0,23 O,O3 1,69
Af. Mag. 0,3 A. o,2o 0,07 0,08 0,03 0,10 0,49
Af.[/lag. 0,5 A 0,27 0,08 0,09 0,04 0,07 0,ss
Af. Mag. 0,8 A 1,37 0,38 0,16 0,23 o,2o Z,z3
Af. Mag. 1,0 A 2,16 '1 ,05 0,44 0,32 O,4O 4,38
Af. Mag. 1 ,5 A 2,83 2,82 2,32 1,20 11,19 20,35
Af, Mag. 1,85 A 2,63 1,09 0,06 0,34 1,70 5,82
Af. Não Mag. 1,85 A 2,05 0,45 0,71 1,31 0,69 s,z1

Total 2



Tabela 4.5 - Teor de TR2O3 e Fe2O3 (total), em % em massa, na fração 10Sx74 pm, e
baianço de distribuição dos elementos na fraçäo e na amostra total.

Produto

Flutuado

lmã de Mão

0,3 A
nÃ^
0,8 A
'1 ,0A
'1 ,5A
1,85 A

Não-Magnético

No produto Na fraçäo Na amostra
2,69

8,81

9,91

2,73

10,66

12,13

14,08

13,68

12,43

Tabela 4.6 - Teor de TR2O3 e Fe2O3 (total), em 70 em massa, na fração 74xS3 pm
balanço de distribuiçäo dos elementos na fração e na amostra total.

0,26

0,09

0,03

0,64

1 ,15

1,75

1,58

1,12

0,06

0,02

0,01

0,15

0,26

0,40

0,36

0,25

7,90

No produto Na fraçåo Na amostra

lmã de Mäo 8,05

0,3 A 8,73

0,5 A 3,20

0,8 A 3,75

1,0 A 14,18

1 5 A 14.06

1,85A 13,19

Não-Magnético 7,45

3,56

17,63

11,27

56,94

14,67

10,36

4,69

5,47

3,68

êzO:

No produto Na

1,

0,52

0,10

4,67

0,88

0,98

0,58

0,63

0,33

1,

0,38

o,12

o,02

0,1 5

0,20

0,22

0,'1 3

0,14

0,08

1A5

Total

1,89

0,33

0,05

0,02

0,1 1

1 ,11

2,95

1,07

0,25

6,81

Na amostra

o,o4

0,01

8,03

No produto Na

0,00 48,50 0,30

0,01

0,1 s

0,40

0,14

0,03

49 1,80

13,78 0,57

16,42 0,09

7,78

39,43 1,11

9,00 0,71

4,38 0,92

3,80 0,31
'1 ,03 0.03

1 ,04 6,75 5,84 0,78

Na amostra

0,08

0,01

0,04

0,15

0,09

0,12

0,04

0,00



Tabela 4.7 - Teor de TRzO¡ e Fe2O3 (total), em % em massa, na fração 53x44 ¡Lm, e
balanço de distribuição dos elementos na fração e na amostra total.

Flutuado

lmä de tVläo

0,3 A 8,54

0,5 A 4,66 0,05

0,8 A 4,25 0,08

1,0 A 12,65 0,66

'rR2o3

No produto Na fração

1,5 A
'1 ,8S A 5,12 0,O4

Não-l\4agnético 3,06 0,26

8,67

fota

Tabela 4.8 - Teor de TR2O3 e Fe2O3 (totai), em 70 em massa, na fração 44x37 ptm, e
balanço de distribuição dos elementos na fraçäo e na amostra total.

o,22

0,08

Na amostra I No produto

7,83

0,22

0,o2

0,01

0,00

0,01

0,06

2,14

lmä de Mäo 7 ,53

0,3 A 7,75

0,5 A 4,50

0,8 A 7,22

1,0 A 13,34

1,5 A 8,93

1,85 A 11,28

Não-Magnético 2,40

3,85

19,48 0,49

1 8,68 0,'18

35,56 0,36

44,88 0,82

9,68 0,51

0,18 5.23

0,00

0.02

3
ão Na amostra

3,92

1,43 0,12

Total

0,04

o,02

0,03

0,o7

0,04

o,12

0,00

0,01

1,43

0,03

0,3s

0,05

0,04

0,33

0,85

2,11

0,75

0,62

0,02

0,00

0,00

o,o2

o,o4

0,11

0,04

0,03

7,76

15,65

14,18

35,31
?o o?

10,93

4,62

4,30

1,65

7,34 0,37

0,72

0,1 0

0,30

1,36

0,70

1,09

0,29

0,43

0,04

0,00

0,o2

0,07

0,04

0,06

0,01

0,02
Ã cìÃ Ã o.) 0,30



Tabela 4.9 - Teor de TR2o3 e Fe2o3 (totar), em % em massa, na fração 37x20 lrm e
nos finos (-20 pm), e balanço de distribuiçäo dos elementos na fraçào e na amostra
total.

Flutuado

lmã de Mão

0,3 A
0,5 A

0,8 A

1,0 A

1,5 A

1,85 A

No prod uto Na fr

n.a

7,40

9,24

5,90

8,00

9,06

Não-Magnético 5.39 0.26

Total 8,03

-20 pm

o,o2

0,06

0,03

0,11

0,25

Na amostra

Tabela 4.10 - Balanço metalúrgico (TR2o3, % massa) para o mrnério silexítico, e
distribuição por tamanho de partícula e densidade e/ou susceptibilidade magnética
(negrito, em relação ao total da amostra, itálico, % massa).

F
(pm)

8,08 6,23

5,94 0,70

00

0,00

0,01

0,00

0,02

0,04

0,90

0,1 0

0,04

No prod uto

n.a

4,37

15,82

33,12

19,41

11,25

5,1 9

3,92

4,14

Fe2O3
Na fração

Flutuado
Mag. lmã mäo 0,06 O,O4 0,02 0,02 0,OO
Mag. 0,3 A
Mag 0,5 A
Mag 0,8 A
Mag. 1,0 A
Mag. 1,5 A
Mag. 1 ,85 A

0,01

0,11

0,'16

o,27

0,31

4,00

0,46

0,20

Na amostra

4,76

0

0,28 0,25 0,22 0,11 0,00

Nåo Mag. 1,85 A 0,25 0,03 O,O2 0,03 0,04 - 0,38 3,95
Iotai

_F. tril-@-ltt tt,st +s,61 1oo;oo

0,00

0,02

o,02

0,04

0,05

0,58

0,07

0,03

o,o2 0,01 0,0'1 0,00 0,01
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
0,'15 0,01 0,01 0,02 0,02
0,26 0,15 0,06 0,04 0,04
0,40 0,40 0,18 0,'1 1 0,90
0,36 0,14 0,00 0,04 0,10

-- 0,87 9,07
0,1 4 1 ,4V
0,04 a,47
0,02 0,21
0,20 2,08
0,55 5,70
1,99 20,72
0,65 6,73



T39:lu. 4.1'! - Batanço metarúrgico (Fe2o3, % massa) para o minério sirexítico, edistribuiçäo por tamanho de partícula e densidade e/or-r susceptibiliclade magnética
(negrito, em relação ao total da amostra, ilálico, o/o massa).

FraÇão 1o5x74 74x53 b3x¿a +¿i3ffi.
(pm)

re-l;17 oos -opo-_- _:---0,a4 12A1
Mag. lmã mão 0,12 0,08 0,04 0,04 O,OO 0,27 4,05
Mag, 0,3 A
lVlag. 0,5 A
Mag. 0,8 A
Mag. 1 ,0 A
Mag. 1 ,5 A
Mag. 1,85 A 0,14 0,04 O,OO 0,0.1 O,O7 -, 0,27 3,99
Näo Mag. 1,85 A 0,08 0,00 0,01 0,02 0,03 : 0,14 2,08
. Total
Diqtribuição 21,1! 11'g4 '7t4s 4,46 11,8e 43;0s i00,00

Pelas tabelas acima, pode-se perceber que em geral há um pequeno
enriquecimento em terras raras entre 1,0 e 1,5 A, mas que nunca se atinge 1s% de
TR2O3. O ferro, por outro lado, é concentrado em 0,S a 0,8 A, e pode superar os b0%
de Fe2o3 em algumas frações mais grossas. o balanço metalúrgico, no entanto, mostra
que não há uma concentração razoavel das terras raras ou do Fe, nem em relaçäo à

densidade e/ou susceptib ilidade magnética, nem em relação à granulometria. A maior
concentraçäo (49,610/0 dos orR, mas também 4J,os% do Fe2o3) está nos finos, cujo
teor é de 13,30% de TRzo¡. Além dos finos, os produtos afirndaclos magnéticos a 1,s A
concentram pouco mais de 20% dos orR, mas representam 20,3sok da amostra, de
maneira que a concentração é muito mais produto da alta recuperação cle massa do

minério nessa intensidade de campo do que de concentração das terras raras.

Acompanhando a maior massa recuperada a 1,5 A, o teor de Fe2o3 também é elevacio,
15,05%

As Tabelas 4.12 a 4.16 apresentam a minerarogia por fraçäo/produto
determinada por difração de raios X, apenas q ualitativamente. A ordem dos mrnerars

identificados reflete a sua quantidade (em ordem decrescente) determinada pelo

scaling da aìtura dos picos pelo software utilizado Geralmente a quantidade de mrnerais
como barita, cerianita (aliás, cerianita-ce, apesar de todas as opçöes serem cerianita-
ce), goethita, fluorapatita e hollandita, pelo mesmo sca/rng (que nâo representa
quantificaçåo real, apenas uma maneira de organizar os dados de forma mais
coerente) fica abaixo de 5%

'75

0,02 0,01 0,o2 0,00 0,02 __ 0,07 1,04
0,15 0,04 0,03 0,02 o,o2 * 0,26 3,91
0,20 0,15 0,a7 0,07 0,04 ,- 0,53 7,84
o,22 0,09 0,04 0,04 o,o5 * 0,44 6,56
0,13 0,12 0j2 0,06 0,58 -, 1,01 15,05



T abela 4.12 - Composiçäo
105x74 pm.

Produto

Flutuado

lmã de l\/äo

0,3 A Quartzo, monazita-Ce, goethita, fluorapatita, hematita
0,5 A Quartzo, hematita, goethita, monazita-Ce, cerianita (?)

0,8 A Quartzo, monazila,Ce, hematita, goethita, fluorapatita, barita
1,0 A Qua¡12o, monazita-Ce, hematita, goethita, cerianita, fluorapat¡ta, barita
1,5 A Quartzo, monazita-Ce, cerianita, fluorapatita, goethita, barita
1,85 A Quartzo, monazita-Ce, cerianita, fluorapatita, goethita

Não-Mag. Quartzo, monazita-Ce, goethlta, fluorapat¡ta, cerianita, barita

mineralógica, conforme identificada por DRX, da fraçäo

uartzo,

Quartzo,
fluorapatita

monazjta-Ce, goethlta, hematita, magnetjta, cerianita

Tab_ela 4.13 - composição mìnerarógica, conforme identificada por DRX, da fração
74x53 pm.

-

Flrtr"d" 
-lmã de Mäo Quartzo, monazita-Ce, goethita, cerianita, magnetita, hematita,

fluorapatita
0,3 A Quartzo, monazita-Ce, goethita, hematita, fluorapatita
0,5 A Quartzo, hematita, goethita, monazita-Ce

0,8 A Quartzo, hematiia, goethita, monazita-Ce, cerianita
1,0 A Quartzo, monazita,Ce, cerianita, barita. hematita, goethita, fluorapatita
1,5 A Quartzo, monazita-Ce, bar¡ta, cerianita, fluorapatita
1,85 A Quartzo, monazita-Ce, cerianita, barita, fluorapatita

Näo,Mag. Quartzo, monazita-Ce, barita, fluorapatita, cerianita

goethita,



label.a 4.14 - composição minerarógica, conforme identificada por DRX, da fração53x44 pm.

---

lmã de Mão Quartzo, goethita, monazita-ce, hematita, magnetita, fluorapaiita, barita
0,3 A

û,5 A

0,8 A
1,0 A

1,5 A

1,85 A

Quartzo, monazita-Ce, goeth¡ta, hematita, cerianita, fluorapatita
Quartzo, monaz¡ta-Ce, goethita, hematjta, barita, cer¡anita, fluorapatita
Quartzo, goethita, hematita, monazita-Ce, cerian jta, fluorapatita
Quarizo, monazita-Ce, goeth¡ta, barita, fluorapatita
Quartzo, monazita-Ce, cerlanita, barita, fluorapaiita, goethita
Quartzo, monazita-Ce, cerianita, barita, fluorapatita, goethita

Não-l\rlag. Quartzo, barita, monazita-Ce, fluorapatita, goeth¡ta

Tabela 4.15 - composição minerarógica, conforme identificada por DRX, da fração
44x37 pm.

M rneralog ¡a
.,r|'
lmã de Mäo Quartzo, goethita, monazita-Ce, hematita, magnetita, barita, cerianita,

fluorapatita
0,3 A Quartzo, goethita, cerianita, monazita-Ce, hematita, fluorapatita, barita
0,5 A Quartzo, hematita, goethita, monazjta-Ce, cer¡anita, fluorapatita
0,8 A Quartzo, hematita, goethita, monazita-Ce, hollandita. cerianita
1,0 A Quartzo, monaz¡ta-Ce, goethita, hematita, cerianita, barita, fluorapatita
1,5 A Quartzo, monazita-Ce, goethita, cerianita, barita, fluorapatita
'1,85 A Quartzo, monazita-Ce, cerianita, fluorapatita, goethita

Não-[/lag. Quartzo, monazita-Ce, barita, fluorapatita, cerianita, goethita



Tabela 4.16 - composiçáo minerarógica, conforme identificada por DRX, da fraçáo37x20 1tm, e dos finos 1-ZO ¡tm¡.

Pròdu¡o -----

lmä de Mão Quartzo, Fe metálico, monazita_Ce, magnetita, goethita, cerian¡ta,hematita, fluorapatita
0,3 A

0,5 A
O,B A
1,0 A
1,5 A
'1,85 A

Quartzo,. monaz¡ta-Ce, goethita, cerianita, Fe metálico, hematita,fluorapatita
Quartzo, hematita, goethita, monazita_Ce, ffuorapat¡ta, cerianlta (?)
Quartzo, hematita, goethita, monaz¡ta_Ce, cerianita, fluorapatita
Quartzo, monazila-Ce, goethita, hematita, cerianita, fluorapatita
Quartzo, monazita-Ce, goethita, barita, cerianita, hemattta, fluorapatitá
Quartzo, monazita-Ce, goethita, barita, cerianita, fluorapatita

Näo-Mag. Quartzo, monazita-Ce, barita, goethita, cerianita, fluorapatíta
{PrO mm

A fase carreadora de ETR mais importante que se encontrou foi a monazita. Ao
MEV, a monazita se apresenta de diferentes formas, mas a mais comum são os
esferóides concêntricos dispersos na matriz, gerarmente de quartzo, mas também de
minerais de Fe. As imagens das Figuras 4.1 e 4.?- exemprificam esses esferóides. Arém
de sua forma de ocorrência esferoidar mais comum, a monazita também ocorre como
provável substit.riçäo pseudomórfica de outros minerais, como massas mais ou menos
maciças e como agurhas. As Figuras 4.3 a 4.7 exemprificam argumas dessas formas. A
forma vermiforme mostrada na Figura 4.3 também é comum, mas gerarmente os
"vermes" cie monazita são muito finos, e só são identificados como tar em
magnificaçöes maiores.



Figura 4.'! - Monazita (mais crara) em esferóides concêntricos na mafriz de quartzo(MEV/BSD).

Figura 4.2 - Monazita (mais ciara) em esferóides concêntricos na marriz de quartzo(MEV/BSD).



Figura 4'3 - Monazita (mais crara) vermiforme na matr¡zde quartzo (MEV/BSD)

Figura 4.4 - Monazita
(MEV/BSD).

(mais clara) como massa irregular na matriz de quartzo



Figura 4.5 - Monazita (mais clara) em esferóides concêntricos, como massasirregulares e como prováver pseudomórfo lsegunoå pirocroro o, âpãtìiuzinu"rutr¡, o"quartzo (MEV/BSD)

Figura 4.6 - Monazita (mais crara) pseudomorfa mantendo as bordas e preenchendoparcialmente, como massas irregurares, um antigo cristaL 1ãpátitaãf iamnempreenchido por óxicros/hicrróxidos dele em cristais acic-urares, u q"à,r.ó ir¡Éwgsol

8l



Figura 4'7 - Monazita (mais clara) acicular fibrorradiada na matriz de quartzo, contendoainda óxrdos/h rd róxrdos de Fe (MEV/BSOI - - ""

A grande variação nos níveis de cinza da monazita, particurarmente nos
esferóides concêntricos rearçando esse seu caráter, foi motivo de muitas discussoes e
dúvidas. [/ìorteani & preinfark (1996) ícrentificaram, de maneira quaritativa, camadas de
cerianita como responsáveis peros níveis mais craros. A grande rimitação anarítica para
resolver essa questão é justamente a espessura muito fina das camadas, inferior á
fesolução dos feixes de eréirons, para anárises por EDS ou wDS. procurou_se
encontrar, nesse trabarho, esferóides com camadas de espessura maior, acima dos
aproximadamente 2 pm, que é a área que emite raios X analisados pelo detector. o
esferóide da Figura 4.8 é um exemplo desses gråos, e foi analisado com essa
finalidade. os resurtados da anárise de EDS para anárises em três grãos estäo na
Tabela 4.17
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Figura 4'8 - Monazita com diversas tonaridades de níver de cinza (MEV/BSD)

-labela 4.17 - Anárises comparativas de regiöes mais craras e escuras de três grãos
il1.d:."t 

resiôes poderiam permitir ;"r;Ìrçã"'rälno,. co oete"iorll-Ëriõ'1"t" u,.n

A- eitra A_"Ea.*E]_E_ ciara -ilE9g@j c_ crãra_.c_Esôura
sÌ si,,i 23,2 0,4 t:: ti: 1:T-P 14,3 7,6 15,3 ;¿i ,l:, ,_r;t
ca 1.7 0,9 r,ä c i ',': : lsr 3,1 2,0 t,q ;:6^ l á ] îLa 13,e 6,1 r ci,s ià; ,T", ::9: 22,e 10,7 zq',s ::'- /,r
Nd ì,u _4s 11 ,4 '-: ; :r.t ,: 

,,Monazita -'s2,2 so,¡ - eq2 gl,l, l#å _ 
sr,i,qse41o_ _J,s ____19¿__ b,ä_=al____r4_ __ ^;,;

'Apesar das anárise serem semiquantitativas, fica muito craro que as regiões
ma¡s escuras (e portanto mais reves) contêm um arto teor de sírica, que foi recarcurado
para quartzo na Tabera 4-17. E muito difícir conseguir uma visuarização desse
intercrescimento muito fino entre monazita e quartzo, uma vez que as dimensöes são
da ordem de nanômetros, no rimite da capacidade do MEV. A imagem da Figura 4.g
(análise c da Tabera 4.17) detarha um esferóide da imagem da Figura 4.1, e é visíver

{ì3



uma fina trama de monazita dentro cre uma matriz escura que deve ser o quartzo, e que
gera uma camada com níver de cinza resultante intermediário entre arnbos.
considerando-se que todas as outras possibiridades foram testadas e rejeitadas (troca
de ETR por ca, troca de sr por ca, outros elementos presentes em um e não em outro,
etc), algumas camadas muito provavermente são de monazita + quartzo intercrescidos,
informaçäo essa de maior importáncia para o seu processamento.

FiEura 4'9 ' Monazita com diversas tonaridades de níver de c¡nza (MEV/BSD). Épossível observar uma fina trama de monazita em matrÌz mais escura iÁ q ùurtro nu.camadas mais escuras, no esferóide central e inferior esquerdo.

A Tabela 4.18 apresenta a composição de diversos grãos de monazita, sempre
medidos por EDS em secções poridas. Apesar de apresentarem fechamento entre g0 e
92%, mantêm relaçÕes estequiométricas próximas ao esperado. pereira (199s) iá
alertava para a baixa totarização nas anárises (no caso, de wDS) de cataräo r.

Discussões com outros especiaristas (prof. Dra. Maria cristina Motta de troredo)
confirmam essa tendênc¡a, tentativamente atribuída à arta microporosidade nessas
amostras, que permite contagens mais baixas e causa totarização inferior ao esperado.
considerando diversos fatores inerentes às amostras de cataläo l, como tamanho dos
gräos extremamente reduzido e intercrescimento nanométrico da monazita com outras
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fases, eventuais anárises por metodorogia mais apropriada (como wDS) dificirmente
gerariam resurtacios muito superiores, a não ser que se produzisse um feixe mais fino
com uma resorução da imagem semerhante (ou merhor) do que o obtido nesse
trabalho. Para apresentaçäo na tabera, foi subtraída dos dados da anárise a sírica, e
nâo considerados Fe e Mn que podem ocorrer em até 1% (análises com teores
superiores foram descartadas). Argumas anárises aincra apresentam flúor, denotando
intercrescimento com fruorapatita, mas essas análises também foram descartadas,
apesar desse intercrescimento poder acontecer sem que seja nitidamente visuarizado.

Tabela 4.18 - Anárises quÍmicas pontuais (por EDS, % em massa) de monazita decatalão, recarcuradas após subtração de síriia. MéJia em negrito, nu irtìÃ" rìnnu.

--õ- -p Sr Lã- - -ce 
--ño -rrrn-3î,8 --18,6-l;9---aq- ñz-- - 2î7- ;j-ä -31,3 15,4 ?,? 3,0 .f 5 3 24,6 e,s 48";29,8 15,5 1,8 3,4 15,1 24,8 9.5 40 530,0 15,0 ?,1 2,8 16,7 2s,s á:Á dõ;õ36,0 14,5 2,0 3,5 17,5 24.7 1.8 44 032,3 13,7 ?,9 4,8 zz,t 24,2 o,ã ¿d,o32,e 15,2 1,1 4,0 11 6 26,5 8,i ¿al,i25,9 16,2 ?,3_ 2,s 14,5 2s,7 s,s sã:,ì32,8 15,4 

1 g 2,5 16,4 25,3 s,g Ái"s31,8 14,s 
1 g 3,3 17,s 25,4 s,o 48:ã32,9 15,3 1.,5 4,6 11,3 25 B a,s +ã,032,1 1s,4 1! 3,4 ro,o 25,1 rís ¿i,,á31,1 16,5 2:,3 3,2 la,g 23,2 I B 4O,e33,2 13,5 ?,9 3,9 zl,s 23,6 z,t ¿0,ã32,3 15,4 1,9 2,s 11,6 25,1 10,e ai,a29,7 10,9 3 g 1,2 21 ,O za,a 5,4 ssl,á33,8 15,4 
1 g 4,1 11,1 23,s 10 0 ;5:O:24- -l4g , _!9 2,_5 _41s _2.!f 2,8 ¿a,ã_ 31,8,_ 1 4p=_=!,t-_-uæ --,;

o total de ETR nas monazitas é bem constante, variando de 4s a 55% em
massa, a grosso modo. Em termos de óxidos de terras raras, o totar mécrio é da ordem
de 58%, o que é superior às anárises de monazita separada manuarmenre cle rmbernon
(1993), mas na análise da autora os óxidos de La e ce praticamente se equivarem
(21 '7 contra 22,s%), enquanto que nas anárises acima o óxido de cério predomina
largamente (18,7 contra 31 ,3%), apesar de existirem anárrses com distribuiçäo mais
balanceada. Além de uma indubitáver variaçäo nas composiçÕes de monazita, essa
diferença também é devida ao recálculo das análises para 1000/o, e provavelmente a
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alguma imprecisäo maior das anárises por EDS. o mesmo poderia ser também inferido
em relaçåo à cornparação com as cruas anárises por rcp de ,,fosfatos 

secundários,,de
Pereira (1995), com teor de ËTR totar de 40,4 e 52,7% (que devem ser monazita, a
primeira impura, pelos teores cle ETR), mas com La representando por volta de metade
dos elementos. Na comparação com as anárises de diversas ocorrências de monazita
brasileiras e mundiais arroracras em Lapido Loureiro (1g94), no entanto, percebe_se que
as análises acima apenas criferem das de outras rocaridades pera ausência de Th, r"¡m
dos maiores problemas ambientais da produção de terras raras e certamente um fator
de desqualificaçäo de diversas ocorrênc¡as, e uma enorme vantagem competitiva
desse potencial minério.

o teor de sr é erevado nas monazitas, média de 3,3% do eremento, e a sua
recuperação como subproduto deveria ser considerada como arternativa para agregar
valor ao minério, dependencro, é craro, da viabiridade técnica e econômica. Não foram
encontradas análises de Sr em monazitas, nas publicaçÕes consultadas.

outro carreador de terras raras é a cerianita. A sua importância no minério
silexítico é bem restrita, uma vez que sempre ocorre em partícuras muito finas. A
principal característica da cerianita, ariás, é que sempre se apresenta com secção
circular, permitindo supor que é sempre esférica, e em dimensöes raramenle
superiores a 1 pLm, rnas gerarmente da ordem de 0,1 ¡rm. A cerianita ocorre mais
freqüentemente associada a monazita ou a minerais cre Fe, mas também pôde ser
observada em quartzo, As imagens das Figuras 4.10 e 4.11 mostram a associação da
cerianrta com monazita e quartzo, e a da Figura 4.12 uma cerianita restrita a uma
camada em particular da monazita, mais intercrescida com quartzo.



Figura 4.10 - cerianita (círculos mas claros) dispersas em monazita (níveis de cinza
intermediários) e q uartzo. MEV/BSD.

Figura 4^11 - Cerianita (circulos mais claros) associada preferencialmente à monazita(níveis de cinza intermediários), e quartzo, MÊV/BSD,



Figura 4.12 - Esferas submicrométricas de cerianita associadas preferencialmente auma camada especifica (mais escura) de monazita, mas também a minerais de Fe(centro, à direita). A partícura maior, no canto superior direrto, é de barita. MEV/BSD.

As imagens das Figuras 4.13 e 4.14 mostram a associação da cerian¡ta,
submicrométrica, a óxidos/h id róxirJos cle Fe, e a cla Figura 4.15 a quartzo, monazita e
hollandita.



Figura 4.13 - cerianita esférica muito fina associada e restrita a minerais de Fe
aparentemente em dissoluçáo, gerando estruturas do tipo ,,ghost',, e quartzo com
monazita esferoidal. MEV/BSD.

Figura 4'14 - Cerianita esférica extremamente fina associada e restrita a minerais de
Fe, por sua vez intercrescidos com quartzo. MEV/BSD.
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Figura 4.15 - cerianita esférica muito fina entre quartzo (esquerda) e monazita (direita).
Associada à cerianita, à sua direita, ocorre uma fase de nível de cinza intermediário
entre cerianita e monazita, caracterÌzada como óxido de Mn e Ba. MEV/BSD.

A identificação da cerianita provém principalmente das análises de EDS, que

mostram Ce como ETR. que predomina largamente, e um pico de fósforo muito
pequeno ou ausente. A dimensão das esferas de cerianita, no entanto, é um grande

limitante na precisão da análise, ainda mais quando há uma fode associação com a

monazita, que influencia as contagens de P e das outras TR, além do próprio Ce.

Quando associada aos minerais de Fe, por outro lado, invariavelmente o tamanho das

esferas é ainda menor, e a análise torna-se, portanto, mais imprecisa. Algumas
partículas, no entanto, foram encontradas associadas exclusivamente a quartzo, pelo

que pôde ser avaliado bidimensionalmente, e pôde-se obter, então, análises ria
cerianita pela subtraçäo do quartzo, com resultados reproduzidos na Tabela 4.19.



Tabela 4.19 - Análises quimicas pontuais (por EDS, % em massa) de cerianitas de
Catalão, recalculas após subtração de sÍlìca.

o --Þ ca ----st---- G-- ce -- Nd ---2s7 4p^-i,o-_0,3---¡"0
25,O 8,0

Pode-se observar claramente nessas análises que provavelmente há monazita
presente na cerianita, e que o teor de Ca, Sr, La e Nd acompanha o de p, ou seja,

esses elementos provavelmente estäo no retÍculo de monazita, e não da cerÌanita. A
presença dessa cerianita, no entanto, ainda não pôde ser definitivamente provada, uma

vez que os espectros de raios X sugerem a sua presença, mas os seus picos mais

importantes são próximos a picos de monazita e fluorapatita, e a quantidade é muito
pequena para que os seus picos menores se destaquem do background.

ïrês minerais de ferro foram identificados por difraçâo de raios X, magnetita,

hematita e goethita, e mais uma mistura de óxidos/hid róxidos amorfos ou muito mal

cristalizados, sempre contendo Si elevado nos espectros de ËDS, chamada

classicamente de limonita- Essas fases näo podem ser identificadas a contento ao

MEV/EDS, uma vez que o hÍdrogênio não é detectado. Quancjo uma fases aniclra

{magneiita e hematita) aparece na mesma rmagem que uma fase hidratada (goethita e
limonita), é possível inferir a presença de ambas, pela diferença no nível de cinza, mais

escuro nas hidratadas pela presença do leve hidrogênio. euando ocorre um pico

expressivo de Si, da mesma forma, é possÍvel inferir que se trata de limonita, mas

sempre com muitas reservas, uma vez qr-re silício é extremamente comum e finamente

disseminado nesse minério.

O modo de ocorrência mais comum de minerais de Fe é finamente
disseminados no quartzo, numa trama muito fina que lembra bastanie o mesmo

intercrescimento também observaclo do quartzo com a monazìta. A imagem da Figura

4.16 mostra uma vista geral, e a associaçäo muito íntima de quartzo e minerais de Fe

(e alguma monazita). o detalhe da Figura 4.17 mostra melhor o intercrescimento a

nível nanométr¡co entre ambos.
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Figura 4.16 - vista geral mostrando quartzo intercrescido com minerais de Fe, em
diferentes proporçÕes, além de monazita, MEV/BSD.

Figura 4'17 - lntercrescimento muiio fino entre fase de Fe e quartzo, MEV/BSD



O contraste de níveis de cinza que permite inferir minerais de Fe hidratados e
não hidratados está exemprificado na Figura 4. 18. o detarhe da imagem também
mostra a tendência da fäse hidratada a formar agurhas. Essa mesma tendência
também pode ser observada na fase ferruginosa na imagem da Figura 4-6 (embora não
esteja claro se é hidratada ou nåo), substituindo pseudomorficamente um cristar
hexagonal (poss¡velmente de apatita), e na Figura 4,19, abaixo.

Figura 4.18 - Dois minerais de Fe distintos, óxido de Fe (hematita ou magnetita _ maisclaro) e óxido hidratado de Fe (goethita 
"ri 

r¡.nå.ià*.cinza médio), distinguÍveis peroseu nivel de cinza, intercrescid_oÀ com quartzo. o Jetarhe mostra o caráter acicurar dafase provavelmente hidratada MEV/BSd



Figura 4'19 ' óxido/hidróxido de ferro acicurar e monazita em quartzo, MEV/BSD

outros minerais observados foram barita, fruorapatita e hotandita, sempre empequenas quantidades. Barita e fruorapatita são idenlificáveis também por difração deraios X um óxicro de Mn e Ba foi identificac,o por MË'/EDS, e a difração não éconclusiva, uma vez que a quantidade é muito reduzida. As análises por DRX, noentanto, são muito mais incricativas de uma holandita do que de outras fases contendoos mesmos erementos, como romanechita (uma vez que picos importantes desesminerais não puderam ser observados em regiöes sem picos de outras fases), eportanfo optou-se por, tentativamente, considerar que esse seja o minerar. Raros gräosde pirocloro (com pb, TR, Ti e Fe) e de mica, provável flogopita, também foramobservacros Nas fraçÕes magnéticas ao imã de mão, puderam ser visuarizados muitosfragmentos de Fe metárico contornados por capa de ox¡dação, certamente devidos aointenso desgaste que esse minério, muito duro, provocou em britadores e moinhosdurante a preparação da amostra. Vare registrar aqur que a britagem primária dominério sirexítico foi responsáver pera destruição parciar de um britador de mandíburas.



Análise de !magens

A Tabela 4.20 apresenta o teor de ponto, linha e área de monazita do minériosilexitico, como obtÌdo pera anárise das imagens. Apresenta também o teor de cabeçacomposto' em vorume e massa, considerando as frações anarisadas (de 105 a 20 pm)fechando em 100%, ou seja, ciesprezando os finos, e uma estimativa de composiçãoquímica da cabeça composta, cons¡derando-se a composição estequiométrica cramonazita (1 de monazita = 0,6 TRzos), agora incruindo os finos no baranço, com o teorde 13,30% de TR2o3, obticio por anárise químic a. para cárcuro de vorume para massaforam utirizadas as densidades 5,20 para monazita e 2,70 paraa ganga. Esses cálcurosservem basicamente para verificar se os procedimentos de anárise de imagemintroduziram argum erro grotesco, como segmentaçäo errada ou eriminação de partesimportantes da monazita, que teria como conseqüência um teor de monazita muitodiferente do verificado pela análise química.

Tabera 4'20 - Teores de monazita cre ponto, rinha e área, medidos por anárise dermagens, cabeça composta de monazit" åu."onrìiåiondo a fração fina, _ 2orrm, e teor
ÏJ,Tå?, 

de cabeça calcutado a parrir da ,";;.ii;;';;ã*i"äär,ri"à o'"îlln." ,,n",

74x53
53x44
44x37
37x20
Composlo

observa-se que há uma coerência muito boa entre os resurtados de teores deponto' rrnha e área em todas as medidas; teor¡camente iguais, os varores tendem adiferir um pouco pois a metodologia de medição de cada um é diferente, Além disso, oteor de TR203 carcurado a partir da anárise de imagens, e com baranço metarúrgicofechado com a anárise química dos finos, é muito próx¡mo ao teor de cabeça desseminério obtido por anárises químicas convencionais, de 10,05% (dupricata em 10,24%).Essa concordância muito boa näo varida a anárise de imagem para determinação do
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grau de liberação, mas ceftamente é um forte indicativo de que a segmentação e todoo processamento das imagens até as medições não alteraram substancialmente as
suas características.

A liberação linear aparente, obtida peta anárise de imagens das 5 frações
granulométricas do minério sitexítico, está representada graficamente na Figura 4.20.
Pela análise desse gráfico obserya-se que a maior parte dos interceptos é de ganga,
apenas' em todas as classes de tamanho de partícula. pela observação do diagrama
de liberação em área aparente da Figura 4.21, no entanto, pode ser obseryado quepañe preponderante das partícutas é mista, principalmente com até 10% (vol) de
monazita' mas com uma distribuição uniformemente decrescente de aproximadamente
1 1% das partículas que contêm de 10 a 20o/o de monazita até ganga sem monazita, em
todas as classes de tamanho.

7o por classe,
comprimento
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Figura 4.2O - Liberação tinear aparente
imagens. Condicional por tamântlä.
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I

I 
o/o por ctasse, área

Figura 4'21- Liberação em área aparente do minério silexítico, obtida pela análise deimagens. Condicionát por tamanho.

A inversão estereológica foi processada a partir dos dados de liberação linear
aparente' e não da liberação em área. Apesar das equações para inversão a partir dos
dados em área serem facilmente deriváveis, há diversas razões para trabalhar com os
dados lineares (King & schneider 1993): i) a medida de interceptos lineares pelo
analisador de imagens é mais fácil, rápida, acurada e menos ambígua; ii) há uma base
teórica mais sólida relacionando distribuição de interceptos lineares e textura mineral;
¡¡i) as distribuições de interceptos lineares em minérios não-quebrados são bem
definidas e facilmente mensuráveis. o conceito de distribuição de área não é bem
definido para a maioria das texturas minerais; iv) análise de área pode ser seriamente
afetada por partícuras que se tocam, mesmo que seja por um pixer apenas, uma vez
que' apesar das boas rotinas de separação existentes, nenhuma é infalível em análise
automatizada de imagens; v) as correções de moldura podem ser muito bem
implementadas para interceptos rineares, mas não para áreas.

A análise das L-curue.s de Hansen plotadas com os dados do minério silexítico
mostra que as frações mais grossas (1 05x74 e 74x53 pm) têm resultado melhor
quando a inversão estereológica é processada com função de transformação pargen
com densidade de dispersão '10, enquanto as restantes apresentam melhor resultado
com a função desenvolvida para dolomita/esfalerita arta resolução. lsso significa que a
textura do minério muda com a escara obseruada, o que é esperado, uma vez que as

Classe de teor (o/o vol)

1O5x74

Classe de tamanho]
(micra) i
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texturas não são fractais. A Figura 4.22 exemphtica a seleção da função detransformação peros diagramas de Hansen, no caso para a fraçào ma¡s r¡na unuri"u¿",
20 a 37 ¡Lm (400x6SS malhas).
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A partir das funções cie transformação serecionadas, os dados de riberação
l¡near aparente puderam ser inverlidos para riberaçåo em vorume, representada pero
dragrama da Figura 4.23.
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Figura 4'29 - Liberação em volume do minério silexítico, obtida pela análise deimagens, após correçã; 
".t"r"oiãgìca. condicionar por tamanho.

Finarmente, o diagrama da Figura 4.24 apresenta os mesmos dadosrecalculados para massa, a partir das densidades presumidas para monazita (s,20) eganga (2,70).

Classe de teor (yo vol)

8eJ
Lr)

R89

60

o/o pot ClaSSe, a""", "'
4(J

30

20

10

0

74x53
53x44

105x74

44x37

37x20

90

BO

70

Classe de tamanho
(micra) 

]

I

I

Figura 4'24 ' Liberação em massa do minério silexítíco, obtida pela análise dermagens, após correção estereorógica. condi;;";;i pàr tamanho.

A análíse dos diagramas de espectro de riberação em vorume e massa, apóscorreção estereológica' aponta para algumas propriedades muito interessantes do
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minér¡o sirexítico. A mais importante é a péssima liberação da monazita em reração âsua ganga. Nenhuma das classes de tamanho/tec
. 
""""" vç rd¡ d f ¡o/reor com mais de 20% em r¡olume de'tu,'o¿*a contem mais de 10% das paftícuras em sua faixa granurométrca,independente dessa. A segunda caracteristica é a má liberação da ganga em reraçäo àmonazita: apesar de a quase totaridade das partícuras conter entre 0 e 20% demonazita' e não mais, bem menos de 1o%contêm excrusivamente ganga_ Essa feiçãojá havia sido detectada na riberação aparente em área, e foi corretamente re_introduzida pera correção estereorógica, uma vez que entre 58 e 7 00/o (dependendo dagranurometria) dos interceptos rineares são apenas de ganga. Arénl dos dados deliberação aparente em área. uma atenta observação ao MEV das partícuras ondepredomina ganga rearmente confirma a presença quase constante de pequenasquantidades de monazit¿

ob se rvad o n as ma s e n s 
j; 

J l[åïT,:"" ï ï-';:' :ä# ::ï11,:î. :îff ;:se uma camada mais substanciar de monazita, cre aproximadamente 2 ¡rm, incrusivecom hábito esferoidal reconhecível em alguns rugares. Gerarmente a camada é maisfina A imagem da Figura 4.26 é uma das que foram utirizadas para anárise deimagens, escorhÌda areatoriamente, e novamente pocie-se observar monazita superficiarem quase todas as partículas onde predomina ganga.'J
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Figura 4.25 - Monazita (mais clara) na borda de grão de quartzo (MEV/BSD)



Figura 4'26 - rmagem utirizada para a anárise de imagens (MEV/BSD), com quartzo
L[11"::::ïl Jg;í,H 
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o diagrama que representa a cristribuição bivariada de tamanho e teor nominério sirexítico está na Figura 4.27 . Representa graficamente quanto da amostratotal, em massa, tem determinado teor cre monazira (em % vorume) e tamanho departícura, e refere-se às condiçÕes cre preparaçäo dessa amostra, principarmente noque tange ä cominuição (100% abaixo de 105 ¡Lm, evitando a formação de finos).
usualmente, em estudos de caracterização tecnorógica, seria apresentado o espectrode liberaçän naturar do minério, mas o sirexito é mu¡to compacto e não apresenta
liberação naturar. A riberação em massa da fração fina foi assumida como sendo iguar
à da fração mais próxima a ela,37x20 ¡tm.
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Figura 4'27 'Espectro de liberação, em massa, do minério silexítico. Distribuiçãobivariada teor/tamanho. Liberação em massa condicional por tamánr,o o" fração maisfina (-20 pm) assumida como igual à da fração granutométrica mais próxima.

uma vez que esse diagrama depende da distribuição granulométrica da
amostra' essa planilha pode ser utilizada para prever a mesma distribuição em
diferentes condições de cominuição (e portanto de distribuição de tamanhos de
paftículas) da amostra' A limitação, nesse caso específico, é que a liberação da
monazita absolutamente não foi atingida até 20 p.m, de maneira que mesmo obtendo-
se uma distribuição granulométrica muito mais fina para esse minério, a sua liberação,
que deve ser melhor a partir de tamanhos de partícula menores, não será calculada
apropriadamente' o óbvio seria dar continuidade aos estudos de liberação por análise
de imagem até partículas muito mais finas; uma estimativa empírica, com base nas
muitas imagens e obseryações de monazita efetuadas no decorrer desse trabalho, é
que até 0,1 ¡rm possivelmente poder-se-ia atingir uma libera çã,o razoavel, mesmo que
não total' Mas as dificuldades nesse sentido são muito grandes. primeiramente, e essa
talvez seja a maior dificuldade, é quase impossível obter uma fração granulométrica
com tamanho de partícula bem delimitado abaixo de 20 pm; apesar de existirem
peneiras especiais (até 5 ¡rm), elas são extremamente delicadas, muito caras e com
baixíssimo rendimento. o embutimento das partículas nessas frações, supondo-se que
puderam ser geradas dentro das severas especificações necessárias, seria muito
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difícil' uma vez que sua morhabiridade não é boa, tencro como conseqüência partícuras
aglutinacias, em contato, que introduziriam um erro grande nas mediçöes. A obtenção
dessas imagens, por fim, seria outro desafio: apesar do MEV gerar excerentes imagens
em aumentos compatíveis com o tamanho das partícuras (como exempro, uma fração
de tamanho de partícura de 5 a 10 ¡Lm requereria um aumento de 5.000 vezes, no MEV
utilizado), o foco cras imagens para aquisição automática näo seria suficientemente
bom para uma análise de rmagem acurada. exigindo aquisiçäo manual das imagens.
lodos esses problemas poderiam ser enfreniados com arguma chance de êxito nos
resultados, mas na prática teriam pouco sentido, uma vez que 20 ¡Lm representa um
limite para processamento físico de minérios para praticamente todas as operaçoes
unitárias, sem entrar nos aspectos econômicos de cominuição urtrafina de um minério
extremamente duro e abrasivo como esse.

Em termos de apricação prática, os gráfico das Figuras 4.28 a 4sa,derivados da
liberação bivariada, correracionam a previsão de recuperação da monazita, o seu teor
no concentrado e o descarte de massa associado, considerados os dados mais
relevantes para processo. Esses diagramas prevêem separação idear. pero gráfico da
Figura 4 28 fica craro que o teor de monazita no minério é de aproximadamente 15%,
correspondente ao teor com recuperação de 100% da monazita. A essa recuperação é
possível um descade de massa muito pequeno, de menos de 5%, como pode ser vis10
na Figura 4 2g rsso se deve ao número rnuito reduzido de partícuras que contêm
apenas ganga, Figura 4.27. os diagramas das três figuras também deixam craro a
péssima liberaçáo da monazita, qualquer incremento no teor de monazita num eventual
concentrado' ou maior crescarte de massa no processo, imprica em menor recuperação
de monazita. como exempro, é possiver prever gue um concentrado com teor de
monazita da ordem de 40% só recupera por vorta de 40% da monazita totar, mas
permite um descarte .e massa da orcrem de B5%. uma recuperação de monazita
melhor, por exempro 70%, apesar de ainda permitir o descarte de mais de 50%, imprica
num teor de monazita no concentrado de apenas 25%.
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Minério Laterítico

A Tabera 4.21 apresenta a distribuição de tamanho de partícura do minério
iaterítico (1oo% abaixo de 105 pm), e a Tabera 4.22 a distribuiÇão em reves e pesados,

em relaçäo ao bromofórmio de cjensiclade 2,8g,

labera 4'21 - Distribuição de tamanho de partícuras do minério sirexitico (% massa).

ffiffipãssanre-
(m,TL-- _- Acumulado (%) Acumulado tol"10,074 -0,053 1^si1^s za',¿t ;ã;åd0,044 gr 35,,77 6Ã,,;á0,037 ,5:11 41,,10 õe,õõo,o2o 

1l :g 50,+e 4á,5;_ __qpao_. 43,52 _ 10d,g!___ __ "::_

Tabera 4'22 - Distribuição por densidade, em reraçâo ao bromofórmio (% massa).

-- Árun¿ãðo 
_-_

- 105xr4-7^-Ê' ?!'61 rc-74x53
53x44
44x37
37x20

A Tabera 4.23 quantifica a separação por suscetibiridade magnética, e a Tabera
4 24 relaciona tocras as fraçöes e seus produtos à amostra de cabeça. As Taberas 4.25
a 4 29 apresentam os resurtados de anárises químicas (TR203 e Fe203 totar) de todos
os produtos com quantidacie suficiente para anárise, e quanto isso representa dentro da
fração granurométrica e da amostra de cabeça, revando-se em conta os baranços da
Tabelas 4 21 a 4.24 os totais por produto, fração e amostra de cada tabela referem-
se, respectivarnente, ao medido na fração (granuloqiiimica), ao calculado pelas
análises apresentadas na respectiva tabera e à contribuição da fração no cárcuro da
cabeça composta finar. As Taberas 4.30 e 4.31, por sua vez, organizam merhor esses

t06

JO36,97
t3,87
1,50
0,04

63,03
86,13
98,50
99,96



dados, mostrando a distribuiçäo de, respectivamente, TR203 e Fe203 de todo o minério

laterítico. o teor cle TR2O3 medido na amostra de cabeça clo minério silexítico é de

8,39% (duplicata B,4\o/o), e nos finos (abaixo de 0,020 mm) é de 12,38o/o (dupricata

11'66%)' em massa. Fezo¡ fo¡ medido como sendo 23,7 30/o na amostra de cabeça e

24,79% nos finos.

Tabela 4.23 - Distribuicáo por suscetibilidade magnética das frações afundadas _mrnério taterítico (% em massa. 
"onoi"¡onåipãitunìànr.'ro;.

m
Mag. 0,1 A !,19 7 ,07 0,s4 1,'4s ,,61
Mag. 0,3 A 7,91 10,44 3J0 ¿,eS ì,iA
Mag. 0,S A 9,04 12,87 14,5s le,S¡ li,lt
Mag 0,8 A 18,09 16,42 .16,66 22,79 qA,ÃA
Mag, 1,0 A 7,67 6,06 12,12 1j,S6 2,3:/
Mag. '1,5 A 3,94 4,96 13,91 g,2B lS,Zl
Mag. 1,85 A 2,72 4,52 5,71 3,46 OtjZ
Näo MLg. 1,BS A 16,34 10,01 12,21 2,34 S,B7
__ _ qe1a¡

Tabela 4.24_- Distribuição por clensidade e por suscetibilicrade magnética das fraçõesacima de 20 pm, minério laterítico (% em massa, em reração ,o'tot"r da ámostra).Fração -20 ¡L corresponde aos 43.52o/o restantes

(r'm)
Flutuado 4,01 s,6o -l3o--o¡s-
Af. Mag. lmã mão 2,25 2,64 .j ,66 O,OZ 1,e7 S,âS
Af. Mag, 0,1 A 0,23 0,68 0,04 0,Og 0,40 1,42Af Mag. 0,3 A 0,57 1,OO 0,30 0,26 0,23 :,SS
Af. Mag. 0,5 A 0,66 j,23 1,j7 0,97 1,69 s,zZ
Af. Mag. 0,8 A 1,31 1,s7 1,34 1,72 7,45 13,39
Af. Mag. 1,0 A O,s6 O,Se 0,9e 0,61 0,36 ¡,ôe
Af. Mag. .1 

,5 A O,2s 0,47 1,12 0 49 2,4j ¿,Za
Af. Mag. 1,85 A O,2O 0,43 0,46 0,18 0,05 1,32
Af. Não tt4ag, 1 ,85 A 1 ,18 0,96 0,98 0,12 O,9O a,tS
-- - 

rotal 

-- 
1 1,36 *1@Ì6¡8-

Fraçáo los*=/A-7Ìxffi sîx44 -44xn*- z7;>n ToGi--



Tabela 4.25 - Teor de TR2O3 e Fe2O3 (total), em % por peso, na fração 10Sx74 pm, e
balanço de distribuiçäo dos elementos na fraçäo e na amostra total.

Produto -TRzO. - -
Flutuado

lma de lvlao

0,1 A

0,3 A 1,79 0,09

0,5 A

No produto Na fraçäo Na amostra

0,8 A 3,00 0,35

1,0 A 7,82

0,64

4,85

1,5 A

1,85 A

Näo-Magnético 6,03re--

1,41

0,13

0,'l 0

Tabela 4.26 - Teor de TRzO¡ e Fe2O3 (total), em % por peso, na fração 74x53 pm, e
balanço de distribuição clos elementos na fraçâo e na amostra total.

6,89

6,82

0,08

0,01

0,01

0,01

0,01

0,04

o,o4

0,02

0,01

0,07

Produto

No produto Na lraçào Na amostra

0,39

0,17

0,12

0,63

Flutuado

imã cle Mão

60,86 1218
31,67 0,65

33,26 1,69

34,73 2,02

36,73 4,28

19,28 0,95

Fe2O3

0,1 A 4,39 0,20

0,3 A
0,5 A

0,8 A

No produto Na fração Na amostra I No produto

1,0 A 7,78 0,30 0,05

1,5 A

1,85 A

0,78 0,14

5,63

TR2O3

,18

3, 16 0,06

0,98 0,1 0

1,37

o,o7

0,19

o,23

0,48

0,11

o,o2

0,01

0,01

Não-Magnético 6,45

3,67 0,24

23.86 
__ 

162 
_-

0,68

0,54
'1 ,09

o,14

10,11 0,32

0,04 0,01

5,81

0,02

0,03

0,04

0,1 1

0,17

0,41

68,15 '1 1,BB

34,19 1,52

35,56 2,34

38,30 3,11

22,93 2,37

14,42 0,55

F
Na

0,02

0,05

0,03

0,06

Na amostra

6,27

4,18

1,15

1 ,80

0,23

0,35

0,47

0,36

0,08

0,03

0,02

0,01

0,20

0,12

0,07



T abela 4.27 - Teor de TR2O3 e Fe2O3 (total), em % por peso, na fração 53x44 ¡-Lrn, e
balanço de distribuição dos elemenios na fraçåo e na amostra tolal.

Produto

Flutuado

Ímã de Mäo

0,1 A

0,3 A

0,5 A

0,8 A

1,0 A
1,5 A

TR2O3
No prodLrto Na fraçäo Na amostra

0,92

1,69

1,79

2,09

4,26

7,70

9,88

1,85 A 6,68

Não-Magnético 6,91

0,16

0,01

0,06

0,26

0,61

0,80
'1,18

0,33

0,73

Tabela 4.28 - Teor de TR2O3 e Fe2O3 (total), em % por peso, na fraçâo 44x37 ptm
balanço de distribuiçäo dos elementos na fração e na amostra total.

0,02

0,00

0,01

o,02

0,06

0,08

o,11

0,03

0,07

No produto Na fraçào Na amosha

Flutuado

lma oe vlao

0,'t A

0,3 A

- FerjOt

63,39 11,25

31,44 0,1 5

35,56 1,13

26,7 4 3,35

24,56 3,52

13,26 1,38

5,53 0,66

4,22 0,21

1,59 0,17

4 0,80

0,5 A 4,15

No produto Na fraçåo Na amostra

0,8 A

1,0 A
1,5 A

,80 0,04

1,28 0,20

5,16 0,08

1,85 A 5,23

Näo-Magnético 2,61

1,05

0,01

0,1 1

0,31

0,33

0,1 3

0,06

0,02

o,o2

J, tc

rotat -" ZTZr 
-l 

,i-

5,56

6,17

6,15

0,1 5

0,76

1,80

0,70

0,56

0,1 8

0,06

0,01

0,00

0,01

0,04

0,1 0

0,04

0,03

0,01

0,00

No produto Na fraçäo Na amostra

s8,48 9,03

33,45 0,49

32,92 1,58

19,52 3,56

13,19 4,26

11,66 1,33

F

0.14

5,58

5,82

^))

0,48

0,03

0,08

0,1 I
0,23

0,07

0,03

0,0'1

0,01

0,51

0,20

0,1 0



Tabela 4.29 - Teor de TR2o3 e Ëe2o3 (totar), em % por peso, na fraçäo 37x20 ¡,Lm e dos
finos (-20 pnr), e balanço de distribuição dos elementos na fração e na amostra total.

Flutuado

imã cle Mão

0,1 A

0,3 A

0,5 A

0,8 A

1,0 A
I Ã^

No produto Na

n. a.

0,95

3,94

3,08

3,48

8,07

9,62

7,02

1,85 A 5,25

Näo-Magnético 4,15

Totat 6P¿- 6J5-m- 3!o

o,12

0,10

0,05

0,38

3,91

0,23

1,10

0,a2

0.24

-20 ¡rm

Na amostra

Tabela 4.30 - Balanço metalúrgico (TR2o3, % massa) para o minério laterítico, e
distribuição por tamanho de partícula e densidade e/ou susceptibilidade magnética
(negrìto, % em relação ao toial da amostra, itálico, % massa).

Frutlrado 0,06 0,10 0 0z 0I)0 o,Oa ----0.20 2,65

0,o2

0,02

0,0'f

0,06

0,60

0,03

0,17

0,00

0,04

No produto Na fraçåo

12.38'

44,30 5,38

31,66 0,83

31,03 0,46

33,23 3,66

17,16 8,32

7 ,46 0,1 8

3,69 0,58

1,89 0,01

zOz

Mlag. lmä mäo 0,01 0,02 0,02 O,O1 O,O2
Mag.0,1 A
Mag. 0,3 A 0,01 0,04 0,01 0,01 0.01
Mag, 0,5 A

Na amostra

Mag. 0,8 A 0,04 0,02 0,06 0,10 0.60
Mag 1,0 A
Mag. 1,5 A 0,02 0,05 0,11 0,03 0,17 - 0,38 4,91
Mag. 1 ,85 A 0,01 0,03 0,03 0,01 0,00 * 0,08 l,06
Näo Mag. 1,85 A 0,07 0,06 0,07 0,00 0,04 * 0,24 3,14

jÞt-t{qgç¡¡õ -.j}q _lt t,s2 3,¡a n,n-1lfi "Tdb"oo 

-

0,00

0,83

0,1 3

0,07

0,56

1,28

0,03

0,09

0,00

0,01

5,39

141

0,01 0,03 0,00 0,00 0,02

24,49

0,01 0,01 0,02 0,04 0,06

0,08

0.04 0 05 0,08 0,04 0,03

10,66

- 0,08 1,02
-- 0,06 0,80
"- 0,07 0,87

0,1 4 1,82
0,81 10,54
0,24 3,07



[3b9la 4.3'l - Balanço metalúrgico (Fe2o3, % massa) para o minério lateritico, e
distribuiçäo por tarnanho de partícula e densidade e/ou susceptib iliclade magnética
(negrito, em relação ao totaÍ da amostra, itálico, % massa).

-r"Cao tl,mi-mSxz+ lqxsz æx+q 44x{l 37x20 --20- -total o¡str.
Flutuado
Mag. lmã mão 1,37 1,80 1,OS O,4B 0,83 : S,S3 23,86
l\/ag. 0,1 A
Mag. 0,3 A
Mag. 0,5 A
Mag. 0,8 A
Mag. 1,0 A
Mag. 1,5 A
Mag. 1,85 A
Não Mag. 1,8_5 A 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 -- 0,06 0,24

rotàt @- -jio 10ß6 -ZiJs 4s,s?
Distribuiçao tt¡r 15,59 913 -. 4,a7 1192- 45,97 IOC.JIO

observa-se qLre as terras raras nesse minério são distribuídas de acordo com a

granulometria, mas que 70% do total concentram-se nos finos, equivalendo a 43,52o/o

da massa. Outro acúmulo ocorre a 0,8 A, concentrando i],\4ok dos OTR, e 13,3g% da

massa; na verdade, a maior parte de magnético a 0,8 A é obtido na fraçäo 37 x20 ptm,

correspondendo a 7,45o/o da massa, mas com teor apenas pouco acima da amostra cle

cabeça, 8,07%. Dessa forma, separação magnética não é eficiente para promover

concentração de monazlta, pelo menos até o bottom size de 20 pm. E à exceção clo

code em 20 pm, também nåo ocorre concentração signìficativa por classe

granulométrica, com a distribuição de teores de orR repetindo a drstribr"rição

granulométrica, apesar de pequeno incremento em direçäo às partículas mais finas.

A mesma conclusão em relação à distribuição de teores e granulométrica pode

ser aplicada ao Fe, uma vez que a distribuição de teores de Fezo¡ praticamente repete

a granulométrica, inclusive na fração -20 ¡rm. Observa-se, por outro lado, que é

possível concentrar quase 24o/o do Fe2o3 com separação magnética com imä de ferrite,

e apenas 9,25% da massa total, equivalendo por sua vez a apenas 1 ,02% de perda de

llr

0,'18 0,26 0,07 0,01 0,00 * õ5-î,zs
0,07 0,23 0,01 0,03 0,13 __ 0,47 2"03
0,19 0,35 0,11 0,08 0,07 -- 0,81 3,48
o,23 0,47 0,31 0,19 0,56 -._ 1,76 7,6,1
0,48 0,36 0,33 0,23 1,28 * 2,68 11,55
o,11 0,08 0,13 0,o7 0,03 _ 0,42 .t,80

o,02 0,03 0,06 0,03 0,09 _ 0,22 0,97
0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 __ 0,06 0,24



orR. separaçÕes magnéticas em campos mais intensos não promovem remoçäo de

Fe efrcaz, e geram perdas consideráveis de ter¡-as raras. A remoçãÒ maior, no entanto,

é r¡as fraçÕes mais grossas, oncle a magnetita se concentra, diminuinclo

consideravelmente com a granulometrìa.

As Tabelas 4.32 a 4.36 apresentam a mineralogia por fração/produto

determinada por difração de raios X, apenas q ualitativamente. A ordem de enumeraçäo

dos minerais corresponde às quantidades obiiclas pelo ajuste de escala clurante a

interpretaçäo, simplesmente mudando a quantidade de cada fase até que visualmente

todos os picos estivessem atendidos pelos padrões. como a superposição de picos é

grande, o ruído náo foi subtraído, orientação preferencial não foi evitada ou modelada,

entre outras razões, o sca/rng serve apenas para organizar de alguma forma os dados.

Vermiculita e hidrobiotita proporcionaram o melhor ajuste com os picos (muito

provavelmente realçados por orientação preferencial) no iníclo do espectro, No caso cla

vermiculita, o ajuste foi muito brom, e apenas o mineral aparece antes do deviclo na

ordenaçáo das tabelas abaixo, uma vez que os outros picos além do de

aproxirnadamente 14,4 säo bem menores, proporcionalmente (e sem considerar as

superposições). No caso da hidrobiot¡ta, o ajuste geralmente foi bom (com as mesmas

ressalvas em relação à orientação preferencial e seu posicionamento nas tabelas), mas

às vezes os picos no início variam ligeiramente (até 0,3 A) a sua posição. Como, no

entanto, não foi identificada nenhuma fase melhor para interpretação (condizente

tarnbém com observaçôes por MEV/EDS), pr¡ncipalmente do pico a aproximadamente

12 A, considerou-se a hidrobiotita como representando um conjunto cle

interestratificados, e sem nenhum interesse maior dentro clo escopo desse trabalho. A

esperada flogopita nunca pôde ser identificada nessas amostras.



Alguns produtos afundados não magnéticos a 1,85 A apresentam um pico

razoavelmente intenso a 2,92 A, que nåo resulta de nenhum dos outros minerars

interpretados nesses difratogramas. Pela análise dessas fraçöes ao MEV/ËDS e pela

interpretação dos espectros, assumiu-se que se trata cle zirconolita, mesmo que o flf

não seja perfeito, A outra possibilidade, pelas análises de DRX com suporte do

MEV/ËDS, seria a aeschynita-Nd, um mineral aparentemente mal estudado, segundo

sua ficha lcDD (1996), e que também apresenta algumas incompatibilidades de

composição química. O assunto será aprofundado mais à frente.

Tabela 4.32 - Composiçäo mineralógica, conforme identificacja por DRX, da fraçäo
105x74 pm.

Hroduto Mrneralogia
Flutuado Quartzo, hidrobiotita, s

gorceixita
lmä de Mão Magnetita, hematita, quartzo, ilmenita, fluorapatita, goethita, monazita-

Ce, gorceixita
0,'1 A llmenita, fluorapatita, quartzo, goethita, anatásio, hematita, vermiculita,

monazita-Ce, gorceixita
0,3 A llmenita, goethita, fluorapatita, hemat¡ia, gorceix¡Ta, quañzo, monazita-

Ce, priderita, bariopirocloro
0,5 A llr¡enita, goethita, hemat¡ta, fluorapatiia, priderita, gorceixita, quadzo,

monazita-Ce
0,8 A Goethiia, ilmenita, qLlafizo, anatásio, fluorapatita, hemat¡ta, gorceixita,

priderita, barita, monazita-Ce
1,0 A Anatásio, goethita, gorceixìta, fluorapat¡ta, qLrartzo, monazita-Ce,

pr¡derita, hematila, ilmenita
'1 ,S A Fluorapatita, quartzo, anatásio, monazita-Ce, gorceixita, goeth¡ta,

prider¡ta
1,85 A Fluorapatìta, quartzo, anatásio, monaztta-Ce, goethita, gorce¡x¡ta,

priderita
Näo-lVlag. Ëluorapat¡la, quartzo, monazita-Ce, gorceixita, priderita



Tabela 4.33 - Composição mineralógica, conforme identificada por DRX, da fração
74x53 pm.

Þiodutõ f\i r¡erilogr

gorceixita
lmã de Mäo Magnetita, hematita, ilmenita, quartzo, goethita, fluorapatita, monazita-

0,1 A

0,3 A

0,5 A

0,8 A

1,0 A

'1 ,54

1,85 A

Fluorapatita, ilmenita, quartzo, hematita, monaziia-Ce, gorceixita,
vermiculita
llmenita, hematita, fluorapatita, goethita, quartzo, vermiculita, priderìta,
gorceixita, anatásio, monazita-Ce
llmen¡ta, goethita, hematita, quartzo, fluorapatita, priderita, gorceìxìta,
bariopirocloro, monazita-Ce
Fluorapatita, goeth¡ta, anatásio, quartzo, ilmenita, barita, priderita,
hematita, gorceixita, monazita-Ce, bariopirocloro
Goethìta, fluorapatita, anatásio, quartzo, gorceixita, monazita-Ce,
priderita, hematiia, ilmenita
Quartzo, fluorapatita, monazita-Ce, anatásio, gorceixita, goethita,
priderita, ilmenita
Fluorapatita, quartzo, monazita-Ce, anatásio, gorceixita, goethita,
priderita

Não-Mag. Fluorapatita, quartzo, monazita-Ce, anatásio, gorce¡xita, zirconolita

Tabela 4.34 - Composiçäo mineralógica, conforme identificada por DRX, da fraçäo
53x44 pm.

er

Flutüado Qlrartzo, hidrobiotita, vermiculita'fluorapatta 
*goetñita,-r¡onaztaCe,

gorceixita
lmã de Mäo Magnetita, hematita, ilmenita, quartzo, goethiia, fluorapatita, monazita-

Ce
0,1 A Quartzo, ilmenita, vermiculita, hematita, fluorapatita, goethita, magnetita,

hìdrobiotita, gorceixita, monazita-Ce, bar¡opirocloro
0,3 A llmenita, quartzo, vermiculita, fluorapatita, goethita, hematita,

hicirobioiita, monazita-Ce, priderita, gorceixiia

0,5 A Quartzo, ìlmenita, vermiculita, hidrobiotita, goelhita, hematita, priderita,
fluorapatita, monaz¡ta-Ce, gorceixita

O,B A Quartzo, verm¡cul¡ta, goethita, ilmenita, hidrobiotita, fluorapatita,
prider¡ta, monazita-Ce, gorceixita

1,0 A Quartzo, anatásio, vermiculita, goethita, fluorapatita, hidrobiotita,
monazita-Ce, gorceixita, priderita, ilmenita

1,S A Quartzo, fluorapatita, monazita-Ce, anatásio, vermiculita, gorceixiia,
goethita, hidrobiotita, prideriia

1,BS A Quartzo, fluorapatita, vermiculita, monazita-Ce, anatásio, hidrobiotita,
gorceixita, goethita

Não-Mag. Quartzo, fluorapatìta, anatásio, monazita-Ce, barita, verm¡culita,
hidrobiotita, qorceixita, qoethita, zirconolita



Tabela 4'35 - composição mineralógica, conforme identrficada por DRX, da fração
44x37 ¡m.

Produto Mmeralosta
F|utuadoQuartzo,hidrobíotita,vermicu|ita,goelñ@a,

gorceixita
lmã de Mão Magnetita, hematita, quartzo, ilmenita, goethita, fluorapatita, monazita_

Ce
Quartzo, ¡lmenita, hematita, vermiculita, flucrapatita, goethita,
hidrobiotita, magnetita, monazita-Ce, gorce¡x¡ta, bar¡opirocloró
Quartzo, ilmenita, goethita, verm¡culita, fluorapatita, hematita,
hidrobiotita, monazita-Ce, priderita, gorceixita
Quartzo, vermiculita, hidrobiotita, ilmen¡ta, goethita, fluorapat¡ta,
hematita, monazita-Ce, priderita, gorcerxila
Quaftzo, vermtculita, hidrobiot¡ta, goethita, ffuorapatita, monazita-Ce,
¡lmenita, gorceixita, priderita
QuaÍzo, vermiculita, fluorapatita, hidrobiotìta, goethita, monazita-Ce,
anatásio, gorceixita, priderita, ilmenita
Quartzo, ffuorapatita, vermiculita, monazrta-Ce, goethita, hidrobiotita,
anatásio, gorceixita, priderita

1,85 A QuaÍzo, fluorapatita, monazita-Ce, anatásio, gorceixita, goethita

Não-MaE. Quartzo, fluorapatita, anatásio, monazita-Ce, gorceixita, goethita

Tahela 4.36 - Composiçäo mineralógica, conforme identificada por DRX, da fração
37x20 ¡rm, e dos finos (-20 pLm).

0,1 A

0,3 A

0,5 A

0,8 A

1,0 A

'l ,5A

Produto Mineralogia
Flutuado Quartzo, vermtcul¡ta, i¡rõrapat¡ta, goethita. hû106loiìta, anatãeb,

0,14

0,3 A

0,5 A

0,8 A

1,0 A

1,5 A

1,85 A

monazita-Ce, gorceixita, priderita
lmã de lViåo Magnetita, hemat¡ta, ¡lmen¡ta, quartzo, goethita, fluorapatita, monaztta-

Ce
Quartzo, ilmenita, vermiculita, hidrobiotita, fluorapatita, goethita,
hematita, monazita-Ce, magnetita, gorceixìta
llmenita, quaftzo, vermiculita, goethita, hematita, hidrobiotita, monazita-
Ce, fluorapatita, gorceixita
Quañzo, vermiculita, hidrobiotita, ilmenita, goethita, fluorapatita,
hematita, monazita-Ce, priderita, gorceix¡ta
Quartzo, vermiculìta, goethìta, hidrob¡ot¡ta, monazita-Ce, fluorapatita,
anatás¡o, gorceixita, ilmenita, prÌderita
Quartzo, vermiculita, hidrobiotita, anatásio, goethìta, monazita-Ce,
fluorapatita, gorceixita, priderita, ilmenita
Quafizo, fluorapatita, monazita-Ce, vermiculita, anatásio, hidrobiotita,
gorceixita, goeth¡1a, pr¡derita
Quaftzo, fluorapatita, vermiculita, anatásio, monazita-Ce, hidrobiotjta,
goethita, z¡rconolita, gorceixita

Não-Mag. Quartzo, fluorapatita, monazita-Ce, vermiculita, anatás¡o, gorceixita

-20 ¡rm Quartzo, goethita, monazita-Ce, hematita, véim¡cLrlta t¡ror¿patt-¿
ilmenita, hidrobiotita, anatásro, priderita, qorceixita



Assim como no minério silexítico, monazita é o carreaclor de ferras raras mais

importante. Em termos de forma de ocorrência, ela ainda ocorre em esferóides

dispersos na matriz de quartzo, mas essa já é uma forma de ocorrência mais rara.

Geralmente a monazita é maciça, apesar de muito porosa. Essa porosidade pode,

inclusive, ser responsável pelo baixo fechamento de análises químicas pontuais, como

já foi aventado por Pereira (1995). um exemplo mais extremo dessa porosidade está

na imagem da Figura 4.31, e uma monazita porosa muito fina na 4.32. Na Figura 4.33,

observa-se a passagem de um esferóide de monazita para o tipo maciço e poroso_

Esse tipo de transformação não é comum.

Figura 4.31 - Monazita extremamente porosa.
apresenta alto teor de Ce, Ba e Mn (MEV/BSD).

Região mais clara ao centro do grão



Figura 4.32 - Monazita acicular porosa muito fina (MEV/BSD)

Figura 4.33 - lntercrescrmento (ou transformação) de monazita esferoidal para o tipo
maciço poroso (MEV/BSD).



A monazita associa-se a diversos outros minerais da paragênese encontrada no

minério Iaterítico. As associaçÕes mais comuns, no entanto, são com apatita, gorceixita

e com as fases ferruginosas. As imagens das Figuras 4.34 e 4.3s mostram duas

interessantes associações com apatita. No caso da rmagem da Figura 4.34, a monaziÍa

é nitidamente posterior à apatita mais escLrra, e anterior elou concomitante à mais

cìara. As dimensöes da monazita, nesse caso específico, são cla orclem de um ¡Lm, mas

geralmente foram observadas bem menores_ Esse seria um exemplo de como uma

microanálise de apatita poderia acusar teores mais elevados de ETR pela presença de

monazita, se a imagem utilizada para direcionar o feixe náo for acurada o suficiente

para a sua distinçäo. Na imagem da Figura 4.35, observa-se o que se assemelha a um

cristal de monazita aparentemente tabular, apesar cle muito corroído e quebrado,

envolto em apatita.

Figura 4.34 - Monazita muito fina no limite entre dois tipos de apat¡ta, com níveìs de
cinza d istintos (MEV/BSD).
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Fig_ura 4.35 - cristal aparentemente tabular de monazita, bastante corroído, em apatita.
(MEV/BSD).

Nas imagens das Figura 4.36 e 4.37 observa-se a associaçäo da monazita com

gorceixita,



Figura 4.36 - lnclusöes de monazita (mais clara) em gorceixita (cinza mais escuro),
com inclusÕes de óxidos/hidróxidos de Fe (cinza médio), que permeiam a gorceixita,
MEV/BSD

Figura 4.37 - lnclusöes de monazita maciça e porosa (mais clara) em gorceixita (cinza
mais escuro), além de óxido de Fe, provável magnetita (cinza médio). MËV/BSD.
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A outra associação comum cla monazita é com os óxidos/h id róxidos cle Fe,

indistintamente, como pode ser observaclo na imagem da Figura 4.3g. A análise dos

restos do provável cristal conr formas bem definidas, que deve ter sido arrancado

durante o polimento, indica um bariop¡rocloro com alto teor de pb. outro exempio esfá

na Figura 4.39, com associação de monazita esferoidal a óxid os/h id róxidos de Fe de

aspecto esq uelético.

Figura 4.38 - lntercrescimento da monazita porosa com óxiclos/h id róxidos de Fe,
inclusive com hábito acicular, como pode ser observado na cavidade interna. Restos de
cristal possivelmente arrancado durante polimento acusam bariopirocloro com alto pb.
MEV/BSD.
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Figura 4.39 - Monazita esferoidal em óxido/hidróxido de Fe de aspecto esquelético
MEV/BSD.

A Figura 4,40 ilustra associaçäo com ilmenita.

Figura 4"40 - Monazita porosa associada à ilmenita (MEV/BSD)



Nas monazitas do minério laterítico também ocorrem diferenças consideráveis

nos níveis de cinza do mineral. A feição desses níveis de cinza contrastantes, no

entanto, difere dos esferóides com níveis concèntricos observados no silexito, e

geralmente são bandas ou porções de níveis de cinza diferentes intercrescidos, como

pode ser visto nas Ímagens das Fìguras 4.41 e 4.42, ou monazita de gerações

nitidamente diferenles, como na Figura 4.43.

Figura 4.41 - Monazita com
MEV/BSD.

níveis de cinza muito discrepantes intercrescidos.



Figura 4.42 - Monazita com
MEV/BSD-

níveis de cinza muito dìscrepantes intercrescidos.

Figura 4.43 - Monazita com níveis de cinza
diferentes gerações. MEV/BSD.

muito d iscrepantes, possivelmente de



lnfelizmente os dados de anárise por EDS não são concrusivos a resperto da

diferença do níver de cinza, As anárises de seis pares de monazifa com grandes

contrastes, incluindo os das imagens acima, estão na f alsela 4.37.

Tabela 4.37 - Análises comparativas de regiÕes mais claras e escuras de quatro gräos
de monaziia (% por peso), recalculadas paia 1OO%.

par A;ãära --rEIt q27 162r-213^ ZB3 116227p6-'Zd"¿q6ï
ParA,escura 28,79 0,1i 16,61 2,57 3,18 14,60 27',26 6:,86 48',72
Par B, clara 31,00 0,2S 14,95 2,62 3,79 iB,4B 24,75 4,16 47,39
Par B, escura 30,28 0,21 16,02 2,58 3,15. 18,47 24,32 4,SB 47',76
Par C, clara 34,51 0,29 18,04 2,34 3,84 16,45 24,40 3,43 44',27
Par C, escura 31 ,35 0,.42 16,40 2,68 3,27 11,8 26j0 7',g1 45:,88
Par D, clara 31,96 0,38 12,56 1,36 3,70 17,68 27,17 5,1g SO'!4
Par D, escura 30,46 0,36 15,41 2,62 3,07 17,56 25;TB 4,74 4B:,OB
Par E, clara 30,88 0,1 1 15,47 2,SB 3,41 14,41 25,60 7,54 47',55
Par E, escura 27,13 0,12 16,63 2,3b J,00 1E;71 26,88 B,jB 50',77
Par F, clara 31 ,24 0,12 15,45 2,21 3,SO i6,24 25,82 5,43 47',48
Par F, escura ?9,92 9,14 16,11 2,18 Z,1j 13,g9 ,27 Zp f 14 lS,4LMédiacraros 3j,n 0fi-748{z.:-I¡A6 16Ã8 25qf-l¿4 

-

o s¡ - F Cà-sr - La - cË-- rrlo lrra

!!ÉqLe:gçu1gs_ 2e,66 0,2Q 16,20 2,50 3,13 15,36 26,27 6,65
Méd¡" _J j-FE---

A comparaçåo dos varores das análises não sugere nenhuma razão ol:via para a

diferença dos níveis de cinza, apesar cle permitir especulaçöes sobre substituições de

Ca por Sr, mais pesado, ou variaçÕes na <Jistribuiçäo das terras raras. Essas

'flutuaçöes, no entanto, são relativamente pequenas, nem sempre sistemáticas, e

dificilmente poderiam explicar tal disparidade. outra possibilidade seria

intercrescimento nanométrico com fases mais leves, como pôcle ser concluído para o

minério silexÍtico, mas não com quartzo, uma vez que as análises de sílica estäo na

Tabela 4.37, e não däo margem a essa conclusão. poder-se-ia especular a respeito de

carbonato (por exemplo, calcita), ou mesmo flúor-carbonato do tipo bastnásita (o flúor

foi medido e é sempre baixo, apesar de limitaçöes do EDS para quantificação desse

elemento), mas a difração de raios X nunca acusou nenhum dos dois. Da mesma
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forma, a presença simultánea de monazìta e rabdofânio não encontra respaldo nas

análises de oxigênio acima, nem rabdofânio foi detectado por difração de raios X.

Rabdofânio e bastnàsita, assim como outros possíveis carrea<iores de ETR, foram

sistematicamente pesquisados nos clifratogramas.

A análise dos resultados de EDS, por outro lado, reafirma a composição da

monazita do córrego do Garimpo, ern cataläo, uma vez que os resultados são muito

similares em ambos os tipos de minério pesquisaclos até então (comparar com Tabela

4.1 B das análise de monazita do minério silexitico), como pode ser verificado na Tabela

4.38, abaixo.

Tabela 4.38 - Análises de EDS de monazita (% massa), recalculadas para 100o/o.
Valores médios na última linha, em negrito_

--o Sl -Þ- ca Sr.. La ce- - Nd x ETR-?61--Of-1dT-ZJ --ZE -5.6 28,¡ q3--20.8
28,8 0,1 16,6 2,6 3,2 14,6 27,3 6,9 48,729,1 0,1 15,9 2,3 3,4 12,0 27,7 9,5 49,2
31,0 0,2 14,9 2,6 3,8 18,5 24,8 4,2 47,4
30,3 0,2 16,0 2,6 3,2 18,5 24,s s,0 47,8
31,8 0,1 15,0 2,1 3,6 19,1 24,s 3,4 47,534,5 0,3 15,0 2,3 3,5 16,4 24,4 3,4 44,3
31,4 0,4 16,4 2,7 3,3 1 1,9 26,1 7,9 45,932,0 0,4 12,6 1,4 3,7 17,7 27,2 5,2 5O,O
30,5 0,4 15,4 2,6 3,1 17,6 25,8 4,7 48,1
30,9 0,1 15,5 2,6 3,4 14,4 25,6 7,5 47,5
27 ,1 0,1 16,6 2,4 3,0 15,7 26,9 8,2 50,8
30,4 0,1 15,7 2,2 3,5 18,4 25,3 4,4 48,131,2 0,1 15,5 2,2 3,5 16,2 25,8 5,4 47,530,0 0,1 16,1 2,2 3,1 14,0 27,3 7,2 48,5
33,9 0,1 15,8 2,4 3,2 14,7 24,1 5,8 44,631,1 0,0 15,9 2,5 3,4 16,1 25,3 5,7 47,230,3 0,2 16,5 2,6 2,8 12,9 27,4 7,2 47,532,7 0,1 15,1 2,6 3,7 17,7 23,0 5,0 45J32,7 0,2 15,6 2,5 3,s 16,3 24,7 4,6 45,6
29,8 0,1 15,7 2,4 3,6 18,8 26j 3,4 48,3
31,4 0,1 15,2 2,6 3,5 17,8 25,4 4,0 47,2
!2,2 0,1 15,7 2,4 3,0 15,9 25,1 5,5 46,6_47ß
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O total de ETR nas monazitas é bem constante, variando de 45 a 50% em

massa, a grosso modo. o sr tambèm é elevado, com media das 23 análises de 3,li%, o

que, novamente, induz a considerar sua recuperação como subproduto. Em termos de

óxidos de terras raras, o total rnédio é da ordem de 57%, o que é superior às análises

de monazita separada manualmente de lmbernon (1gg3), mas na análise da autora os

óxidos de La e Ce praticamente se equivalem (21 ,7 a 22,5%), enquanto que nas

análises acima o óxido de cério predomina largamente (20,3 a 33,7%), apesar de

existirem análises com distribuìção mais balanceada. Além de uma indubitável variação

nas composiçöes de monazita, essa diferença também é devida ao recálculo das

análises para 100%, e provavelmente a alguma imprecisão maior clas análises por

EDS. o mesmo poderia ser também inferido para duas análises por lcp de "fosfatos

secundários" de Pereira (1995), com teor de ETR total de 4O,4 e 52J% (que devem ser

monazita, a primeira impura, pelos teores de ETR), mas com La representando por

volta de metade dos elementos. os valores estão em perfeita concordância, no

entanto, com análises de monazita de diferentes depósitos, brasileiros e de ouÌros

países, apresentadas por Lapido Loureiro (1994), inclusive teor e dìstribuição das terras

raras. Não foram encontradas análises de sr em monazitas, nas referências

consultadas,

Apesar de esferas muito pequenas (da ordem de fraçÕes de micrômetros), que

se supÕe sejam cerianitas, terem sido identificadas em aigumas amostras,

exclusivamente ao MEV, esse mineral tem uma importiìncia muito menor do que no

minério silexítico, como carreador de ETR.

A apatita provavelmente é o segundo carreador mais importante das terras raras

no minério lateritico, pela sua abundåncia e pelo teor. As terras raras ocorrem de duas

formas na apatita, como inclusões micro- a submicrométricas de monazita (como visto
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na imagem da Figura 4.34, e na 4.44, abaixo) e como terras raras que se supöe no

retículo cristalino da apatita, uma vez que nesse caso não såo obsenrårreis fases

d jscretas até o limite da resolução clisponivel (por volta de 100 nm). A Tabela 4.39

apresenta microanálises por EDS, näo recalculadas, de apatitas, incluindo análises dos

ETR. e de sr. As diferenças nos niveis de cinza observáveis nas imagens clevem-se a

variaçÕes tanto no teor de Sr quanto cle ETR.

Figura 4.44 - lnclusões de monazrta muito fina em apat¡ta com diferentes níveis de
cinza. MEV/BSD.

t28



Tabela 4.39 - Anáilses de EDS de apatita (% massa). Valores médios na últinra rinha,
em neg rito.

o F si p öt s- La ce -ñd *Torãi 
t ETR

s1lì6 is,¡4 o¡5 1q4s 336rj q50 :0,05 o,Bg
39,14 6,81 0,22 18,82 37,23 0,80 0,15 _0,10 0,21 103,35 0,26
29,48 9,12 0,03 16,86 37,12 4,48 0,48 0,60 _0,07 98,09 r,oo
38,33 3,49 0,49 19,49 38,55 1,35 0,71 0,88 0,18 10g,47 1,77
30,05 9,21 -0,01 17,12 33,79 7,97 0,03 0,27 0,35 98,82 0,64
35,47 9,50 0,13 17,92 36,37 3,88 0,10 0,20 0,28 103,97 0,58
32,25 8,70 0,O2 17,35 34,84 6J6 0,24 1,OO 0,14 101,44 1,37
38,80 5,79 0,18 19,66 38,90 0,97 0,39 0,52 0,33 105,64 1,24
35,94 8,10 0,10 17,66 38,17 0,49 0,10 0,27 -O,OO rOr,zo o,oo
34,41 10,05 0,07 16,85 32,49 9,09 0,35 0,64 0,77 104,76 1,76
32,49 11 ,04 0,05 16,54 32,02 7 ,52 0,36 1 ,13 o,ea t or ,se t ,ez37,61 7,44 0,39 18,78 37,32 1,39 0,39 0,59 0,21 104J0 1,1s
39,44 6,13 0,20 19,71 37,93 1,34 0,45 0,6.1 O,O3 105,88 1,0S
31,95 8,92 -0,07 16,65 32,94 6,07 0,71 1,24 0,75 9s,24 Z,tO
37,84 4,75 0,12 .19,94 38,08 1,09 0,13 0,59 o,OO 102,66 0,72
32,23 5,26 0,07 16,83 34,00 7,06 0,18 .1,03 0,54 101 ,54 1,75
40,78 4,21 0,03 19,17 36,28 1,05 ,0,04 _0,08 0,24 101,64 0,11
28,96 8,72 0,o2 15,86 33,22 6,92 0,35 0,28 O,O0 94,43 0 63
36,25 .10,23 0,02 16,92 31,72 7,82 0,52 1,23 o,oo tos,:s z,os
W +¡s o2s o¡z -o¿s-. -,i';il

Essas análises por EDS apresentam um problema crônico (e clássico) de

superestimar F, e por essa razão apresentam-se os ciados näo recaìculaclos para

óxidos. Por outro lado, o fósforo é ligeiramente inferìor ao esperado.

observa-se que os teores cle ETR variam bastante entre os pontos analisados.

L.a varia deû a 0,7%, Ce cle 0 a 1,24o/o, e Nd de 0 a 0,77%, que se reflete na soma

desses elementos, variando de 0,1 1 a 2,7%. A média do ieor total cle ETR, t)e i,2o/o, no

entanto, é expressiva, considerando-se a sua recuperação como subprodr-¡io. Todos

esses teores são bem superiores às médias obtidas, por exemplo, por pereira (1g95),

lmbernon et al. (1994) e Lenharo (1gg4), representando aproximadamente o dobro do

obtido em fodos esses trabalhos. Mas estão clentro da variação de composição

apresentada pelos autores. o conteúdo de sr nessas apatitas é surpreendentemente

alto, superando os 9% em alguma análise, resultando numa média de 4,2o/o do

elemento, apesar das também grandes flutuaçöes no seu teor. A média obtida no
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minério do córrego do Garimpo equivale ao quádruplo do obtido por pereira (1995), e

situa-se a qLrase 1,5% de sro acima do varor måximo que mediu. uma vez que as

análises provavelmente estão boas para esses eiementos (uma vez que as análises de

monazita estão dentro do esperaclo), conclui-se que tanto ETR quanto sr estão muito

enriquecidos também na apatita na área clo córrego do Garimpo, conclusão bastante

lógica para as terras raras, mas até certo ponto surpreendente no caso do sr, por outro

lado, o teor de sr também é muito alto na monazita, e foi encontrada estronc¡anita e

dolomita com alto Sr no minério carbonatítico subjacente.

outros minerais carreadores de terras laras foram detectados no minério

laterítico, mas conì importância recluzida pelo baixo teor dos elementos e pela pequena

quantidade do mineral no minério. A sua descrição mais detalhada se justifica porque

potencialmente podem ter interesse como produto ou subproduto num eventual

processo que pode ser instalado para o minério, ou porque pociem ser mais

abundantes e/ou mais interessantes para recuperação em outras porções do maciço

alcalino-carbonatítico, principalmente se for considerada a grande variabiljdade clos

tipos litológicos que se encontram.

o primeiro a ser crtado é o pirocloro, que é explotado no maciço pela Mineração

catalåo de Goiás sA. Esse mineral (na verclade, são dìversos minerais associados) já

foi estudado por diversos autores, e com grande detalhamento por sant,Agostino

(1996). o pirocloro mais comum é sempre o banopirocloro, mas também variedades

com alto Pb, Ti, ce e ca puderam ser identificacJas, e com certa frequôncia diversas

variedades estão associadas. Na imagem da Figura 4.45 mostra-se um gräo composto

por pirocloro rico em Ba (mais escuro) e em Ti, ce e ca (mais claro), e na Figura 4.46

uma variedade rica em Ba e Pb. Na imagem da Figura 4.47, um bariopirocloro com

inclusöes de ilmenita, gorceixita, quartzo e monazita, esta de hábito esferoidal, no
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detalhe. Algumas análises por EDS, inclusive dos pirocloros ilustrados nas imagens,

estão reproduzidas na Tabela 4,40.

Figura 4.45 - Gräo de pirocloro con¡ duas composiçÕes, barlopirocloro (mais escuro), e
outra variedade rica em Ti, Ca e Ce (mais clara). MËV/BSD.



Figura 4.46 - Pirocloro rico em Pb e Ba. MËV/BSD.

Figura 4.47 - Bariopirocloro (branco) com inclusöes grandes de ¡lmenita, gorceixita
(:glll-", à dìreita), quartzo (cinza escuro, dìspersas), e monazita (no detalhe).
IViEV/BSD.



Tabela 4'40 - Composição de alguns pirocloros contendo ETR identificaclos no minério
laterítico (EDS, % em massa).

Fig. 4.43,FtT. 4.43,1t5 4.aa -
escuro claro

eão-^ 0J2-8,86 o,X-- 0"07- lpt -O,os - oA4"Tio2 2,35 2,80 2,26 1,70 3,32 2,27 3,06Fe2O3 0,60 1 ,1 0 1 ,38 O,B2 2,65 1 ,71 i ,16SrO 1,09 2,86 0,29 0,08 O,OO 0,00 0,00
Nb205 65,87 71,92 59,31 59,18 49,83 49,48 59,96BaO 10,62 0,73 4,09 3,47 0,00 3,62 i1,04CeO2 4,59 3,84 3,69 1,89 4,53 i,99 2]2Nd203 1,96 1,28 1,27 0,oo 0,15 o,oo 0,00
Ta2O5 0,00 0,00 0,00 O,0O 1,50 0,00 3,63Pbo 6,61 0,00 23,22 34,09 32,4s 2s,15 11,85Tho, 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,54 0,26uo, _. 014 0,04 1,17 0,51 1,46 1,18 O,OO
Totd - 94J5 " 93A4*- 97 19 101€0 Oqs+-- Oo if O'+¡
r oTR _6,55 _ - 5,12 _4,95 1,8S 4,67 1,99 2J2

Não há uma correlação óbvia do teor de ETR no pirocroro com a sua

composição de elementos maiores, e nem os dados a permitem, uma vez que o

objetivo do trabalho são as terras raras, e as análises foram executadas sempre que os

EïR puderam ser identificados no mineral. observa-se, no entanto. que o teor pode ser

considerävel, acima de 6% em óxidos. As análises estäo em boa concordância com o

apresentado, por exemplo, por sant'Agostino (19g6), rnclusive dados seus oriundos da

bibliografia, e com dados de Pereira ('1995).

Apesar do pirocloro de catalão I ser explotaclo comercialmente pela Mineração

catalâo de Goiás, as terras raras não säo recuperadas, estando encapsuladas no

resíduo do tratamento aiuminotérmico. Esse rejeito näo é processado, apesar de

composto basicamente por metais de valor comercial, pelo seu alto teor em Th, esse

sem mercado e de manuseio progressivamente mais restrito e complicado (e caro) à

medida que a sua concentraçåo cresce.

outro carreador ainda não está devidamente identificado. Trata-se de um óxido

de Zr, Ti e ca que foi identificado com relativa facilidade em diversas fraçöes do
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8,58
2,96
0,37
0,71

63,81
0,o7
3,44
1,13
1,92
0,00
1,74
0,00

84,73
4,57



minério. Depois de uma série de análises ao MEV, descobriu-se que existia uma

dualidade, tendo-se, na verdade dois óxidos de Zr, ca, e Ti diferentes, que com

freqüência coexistem. A partrr dos dados de EDS foram facilmente separadas as duas

fases, uma vez que a composição varia muito, a começar pero teor de zircônio, 2s-30%

em uma e por volta de 50% na outra. A identificação precisa de quais são os minerais

detectados, no entanto, é mais difícil, inclusive por difração de raios X. um pico em

aproximadamente 2,92 A, presente em alguns espectros de material afundado não

magnético a 1,85 A e que não é airibuível a nenhuma das outras fases identif¡caclas por

difraçäo, foi tentativamente associado a essas fases. com a composiçäo obtida pelas

análises de EDS, o mineral que permite melhor fitting com o espectro é a zirconolita,

apesar da respectiva ficha (lcDD 1996) fornecer uma análise de Nb2o5 acima de 1s%,

e as fases identificadas apresentarem uma média de aproximadamente 3,3% do óxido

(podendo chegar a 10%). Foi então assumido, com as devidas ressalvas quanto à

imprecisão da identificação, que a fase que contém por volta de 25 a 3oro de Zr e a

zirconolita. A segunda fase, que contém por volta de 1s% de Zr, pode ser uma calzirtita

ou uma tazheranita. considerando-se, no entanto, que não há informaçÕes

crista log ráficas sobre essa fase (assumindo-se que o pico a 2,92 A comentado sela

devido å zirconolita), que a tazheranita, segundo a sua ficha (22-s40, lcDD '1 996), é

uma estrutura defeituosa da calzirtita, e que esse mineral já foi descrito antes (por

exemplo, sant'Agostino 1996), assumimos que essa fase é uma calzirtita, com as

mesmas reservas quanto à precisão de sua identificação da zirconolita.

As imagens das Figuras 4.48 e 4.49 mostram a coexistência cle zìrconolita e

calzirlita, bastante comum. No caso da imagem da Figura 4.49, ocorre ainda uma

inclusäo mais clara, com teor considerável de Th, cuja análise está na Tabela 4.41 .
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Pode ser, inclusive, urna monazita, excepcionalmente com alto Th e Sr também muito

elevado.

Figura 4.48 - lntercrescimento de zirconolita (mais escura) e calzirtita (mais clara).
MEV/BSD,



Figura 4'49 - Grão com calzifüla (cinza intermediário claro) predominante, com
zirconolita (cinza médio mais escuro), e gorceixita (cinza escuro, parte superior), por
sua vez contendo uma inclusão de mineral com alto Th (branco), e ilmenita (inclusäo
mais escura na carzirtita). MEV/BSD.

Tab-ela 4"4'l - composiçäo cla inclusäo rica em Th, mais clara, da imagem da Fìgura
4.49 (EDS, %o em massa, recalculado para 100%).

PrOt 2920
CaO 7,99
TiOz 0,71
FezO¡ 0,80
SrO 11 ,31
BaO 2,76
LazO: 'l ,69
CeO2 17,29
Nd2o3 17,21
Tho2 11,04

A zirconolita apresenta teores mais elevados de terras raras, apesar de

variáveis. A Tabela 4.42 apresenta análìses por EDS de diversos gráos de zirconolita.



rabela 4.42 - composiçäo de grãos de zirconolita (EDs, % em massa). últirna coluna,
em negrito, apresenta a média das análises.

MSO 0,38 0.16 0,46 0,OO 0,00 O,O0 0.00 0.00 0,00 O.0O 0,10
CaO 9,33 9,26 10,64 13,40 1O,2i 1i,31 12,90 11,84 19,34 13,23 l1,ss
Sc2O3 0,00 0,00 0,00 0,06 0,25 O1Z O,Z4 0,00 O,0O O,O0 O,O7
Tio2 27,12 27,49 26,23 31,85 31,73 34,70 35,89 34,89 37,14 36,60 32,36
Fe2O3 6,91 7,27 7,16 6,18 6,97 6,19 5,37 5,97 4,87 4,SJ S,jq
ZrO2 33,02 32,34 33,s7 35,14 36,42 36,s1 37,27 36,97 36,90 38,61 35,67
Nbros 2,64 4,73 9,83 6,84 3,55 2,89 O,O0 3,55 2,11 3,03 3,92
CeO, 5,96 4,22 2,15 1,S0 4,25 2,66 2,09 2,38 1,46 2,04 2,87
Ndro3 3,33 2]4 1,85 1,59 2,82 3,10 2,17 1,97 1,88 1,08 2,19
Hfo2 0,00 0,00 0,00 0,65 1,00 0J4 o]s o,2g 0,00 0,00 0,35
Tho2 1,11 0,64 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,0o 0,00 0,36
!92 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 o,0o 0,oo o,o0 0,00 0,09

! orn- g so o.so a,oo s,os 7,o7 s]6 4,2s 4,35 3.34 3,1s s,be
_rotal_ 8e,82 9_9.2i 9919_ 9q.l!_97.?q gq,?1.,s6,70 s7,86 s7,71 ss,12 ss,67

Nos teores de OTR variando de 3 a quase 10%, estão incluídos também os

resultados das anáiises de sc. Esse elemento está presente em pequenas quantidades

(aÍé 0,25% do seu óxido), mas tem um altíssimo valor de mercado, agregando bastante

valor a um eventual concentrado. Por outro Iado, a presença constante de Th, embora

em pequenas quantidades, representa sempre um problema U foi encontrado em

¿rpenas uma análise. É interessante notar que o La nunca foi identjficado nas análjses

de zirconolita.

Mais uma vez, esses dados estäo em boa concordância com as análises

apresentadas por Pereira (1995), mas algumas diferenças säo notáveis, o rh medido

nesse trabalho é sistematicamente muito inferior ao medido por Fereira ('l gg5)

(desconsidera nd o-se três das suas análises com alto Th e bajxo ca, provavelmente

florque se trata de outra fase), geralmenie superior a 3%, enquanto as análises nesse

trabalho apontam para uma variaçäo de 0 a 1,8%. Os OTR também säo mais

abundantes nas medidas de Pereira (1gg5), geralmente acima de 8% (excluindo-se as

três amostras que não säo de zirconolita), contra uma média de aproximadamente b%

desse trabalho. As análises também apresentaram discrepâncias com aquelas
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apresentadas por sant'Agostino (1996). Embora o teor médio de Nb rnais elevado

sugira comparaçäo com a sua n iobozirconolita, a análise desse mineral apresentada

pela autora tem baixo teor de cao e de cátions em geral. Talvez um eventual estado

de preservaçäo melhor da zirconolita da região do córrego cto Garimpo tenha permitido

uma análise mais segura do mineral, pois, à exceçäo do teor de Nb, a composiçäo se

aproxima muito do estabelecido na sua ficha de DRX (lcDD 1996). Dessa forma oplou-

se por näo chamar a fase identificada de niobozirconolita, uma vez que a zirconolita

fichada tem teor de Nb muito maior do que o encontrado aqui.

A associação da zirconolita à gorceixita é comum. pode ser observada nas

imagens das Figuras 4.50 e 4.51 , na primeira como pequena inclusåo de zirconolita em

gorceixita (e ilmenita), e na segunda como intercrescimento das fases, contendo ajnda

restos de badcieleyita e um pequeno cristal de bariopirocloro.

Figura 4.50 - Pequena inclusão de zirconolita (mais clara) em gorceixita (mais escura)
e em ilmenita (cinza médio). MEV/BSD.
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Figura 4.51 - lntercrescimento de zirconolita (cinza médio) e gorceixita (mais escura),
contendo ainda restos de baddeleyita corroída (cinza bem claro, à direita) e um cristal
Pgqueno de bariopirocloro (claro, entre zirconolita e gorceixita, centro à esquerda).
MEV/BSD,

É comum também que a zirconolita se apresente em cristais zonaclos, apesar

dos dominios mais escuros lerem dimensões no lÍmite da área analisada pelo detector

de EDS, aparentemente o teor de zr maior ou menor concliciona o nivel de cinza,

respectivamente, mais claro e mais escuro. Na imagem da Frgura 4.52 observa-se um

cristal zonado de zirconolita, novamente associado a gorceixita e bariopirocloro, e na

imagem da Figura 4.53 pedaços de um cristal zonado de zirconolita associado a aoatita

e quartzo.



Figuna 4.52 - Zirconolita zonada (cinza médio) associada a gorceixita (mais escura) e
bariopirocloro (mais claro). MEV/BSD.

Figura 4.53 ' Zirconolita zonada (mais
quartzo (mais escuro). MEV/BSD.

clara) associada a apatita (cinza médio) e



Baddeieyita tamb¡lm foi observada nesse minério, e tambérn é carreadora de

ETR, mas contém apenas sc como terra rara. como já foi dito antes, sc é um elemento

de altíssimo valor no mercacio, o que tornaria a recuperação desse mineral altamente

interessante, se a sua presença no minério não fosse limitacla a cu¡.iosidade

mineralógica. No entanto, como também já foi dito, outras áreas no mesmo complexo

podem ter uma concentraçäo maior de baddeleyita, e entäo a presença de sc é mais

um dado importante para nortear pesquisas e investimentos.

Não é possível estabelecer associaçöes preferenciars da baddeleyita, uma vez

que ela ocorre associada a praticamente toda a assembléia mineralógica encontrada_

Da mesma forma, ela pode ocorrer como restos aparentemente corroíclos, como na

Figura 4.51, acima, e na imagem da Figura 4.54, ou como cristais aparentemente bem

formados, como nas imagens das Figuras 4.55 e 4.56

Figura 4.54 - Baddeleyita fina, aparentemente restos de um cristal maior corroído.
MEV/BSD.
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fjg.utg 1.ss - Baddeleyita aparentemente bem cristarizada associada a apatita
MEV/BSD.

Figura 4.56 - Baddeleyita (branco) em cristal bem formado, além de fragmentos
menores, em quartzo (cinza escuro), contendo também monazita (cinza médio).
MEV/BSD.
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os resultados de algumas análises por EDS de baddeleyita estáo na Tabela

4.43. O teor de Sc (em óxido) varia muito, atingindo 1,5o/o. Háfnio, que sempre

acompanha Zr, também está presente em teores relativamente elevados, atingincJo

quase 2,5% de seu óxido.

Tabela 4.43 - composiçäo de alguns grãos de baddeleyita do minério laterítico (EDS,
% em massa, recalculado para 100%). Média na última coluna, em negrito.

scro. ì;4Þ- 1A7 0,30 0.82 -- op¿ o,a2Tio2 0,97 o,oo o,3o 0,65 0,24 0,43
Fe2O3 0,Bg 0,00 0,17 0,94 0,31 0,46
ZrO2 95,23 98,53 96,74 92,62 97,42 96,11
Nb2o5 0,00 0,00 0,58 2,57 0,00 0,63
Ftfo¿ 1.a3 0,00 

._1 ,90 2,40 -1,98 -=1,54

A última fase carreadora de terras raras, e que porlanto é descrita com

detalhamento maior, é a gorceixita, A composição da gorceixita varia um pouco,

principalmente em termos de seu conteúdo em bário, estrôncio e cálcio (ou seja, seus

membros gorceixita, goyazita e crandallita), mas o bário sempre predomina fargamente,

e gorceixrta contendo exclusivamente bário é a mais comum. uma gorceixita corn

variaçäo maior na sua composição pode ser observada na imagem da Figura 4.s7, e as

duas composiçöes, assim como outras duas em outros grãos, estão na T abela 4.44.



Figura 4.57 - Gorceixita com variação de composição entre seu centro (ponto A) e sua
borda (ponto B), e com inclusão de cristal de apatita (à esquerda). MEV/BSD

l abela 4.44 - composição química de alguns grãos de gorceixita (inclurndo os pontos
A e B da Figura 4.55), dados de EDS (% em massa, recalculados para 100%).

o
AI
Si
P
Ca
Fe
Sr
Ba
Ce
Nd

Ponto A Ponto B
46,03 46,94 46,82
15,73 16,60 13,76
0,24 0,20 0,2ô
13,09 13,38 12,67
1,76 2,53 1,42
0,63 0,43 3,46
1,08 3,45 0,90
19,83 15,20 20,12
0,17 0,33 0,59
1,42 0,94 0,00

O teor de ETR na gorceixita, como foi dito, varia bastante, mas nunca é alto. A

gorceixita é um mineral que torna as terras raras indisponíveis para processamento,

uma vez que o mineral nunca poderá gerar um concentrado com teores úteis para

extração, sendo portanto deletério ao processo, da mesma forma que faz com o fósforo
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r ETR - 1.60 1.26 0 59 -f.44

44,57
13,90
0,17
12,70
1,60
3,61
1,03

20,97
1,44
0,00



(o fosfato não-apatítico no processamento de apatita geralmente está na crandallita).

Dessa forma, o baixo teor de ETR na gorceixita, e a ausência cre frorencita, são

positivos do ponto de vista de processamento de ETR.

Duas feiçöes são ainda muito típicas de gorcerxita nesse rninério.,A gorceixita.

com muita freqùência, apresenta-se cortada pelas folhas de minerais micáceos,

vermiculita ou hidrobiotita, e provavelmente cresceu dentro clo mineral, uma vez que as

folhas estâo afastadas pela sua presença. A imagem da Figura 4.58 ilustra isso. Além

disso, é muito comum a sua associação íntima com óxidos/h id rôxid os de Fe, como

pode ser visto na imagerm da Figura 4-5g. como essa associação é muito fina, é

possível que nem sempre a trama de óxidos/hid róxidos seja perceptível, e análises de

gorceixita poderiam indicar um conteúdo de Fe que na verdade é de outra fase,

intimamente associada. As duas últimas análises de gorceixita da r abela 4.44,

acusando por volta de 3,5% do elemento, até poderiam, hipoteticamente, ser

enquadradas nessa situaçäo.



Figura 4.58 - Gorceixita dentro das folhas de hidrobiotita, ao lado de monazita maciça
e predom inantemente porosa. MEV/BSD.

Figura 4.59 - Gorceixrta (cinza escuro) permeada por finissrma trama de
óxido/hidróxido de Fe, e ilmenita (cinza mais claro). MEV/BSD.



A composição de diversos grãos de calzirtita está na Tabela 4.4b. o teor de

terras raras é realmente baixo, e apenas ce e sc foram detectados, e ainda assim em

poucas amostras e baixa concentração. o teor de zìrcônio, por outro lado, é muito alto.

Tabela 4.45 - Composiçáo de diversos grãos de calzirtita (EDS, % massa).

CaO
11,94 0,00 15,7
11,35 0,28 15,08 1,02 68,62 2,41 0,00 0,00 98,76
11,65 0,20 14,55 1,65 69,52 0,00 0,00 0,00 97,57
11,60 0,00 16,10 0,93 69,83 1,35 0,00 0,77 100,70
11,63 0,00 16,28 0,67 69,43 0,00 0,07 1,18 99,25
11,55 0,04 15,96 0,67 68,78 1,96 0,00 0,87 99,83
11,60 0,00 16,71 0,98 69,08 1,77 0,OO 0,93 102,28
1'1 ,80 0,00 16,38 0,73 69,34 2,21 0,00 0,35 100,81
11,90 0,00 16,32 0,65 69,61 .1 ,56 0,00 0,00 100,03
11,65 0,17 16,38 0,35 70,33 0,58 0,00 0,oo 99,46
11,61 0,08 15,62 0,70 70,31 1,12 0,00 0,41 99,85
11,05 0,00 17,13 0,74 69,49 0,00 0,.f I 0,00 98,60
1 1 ,92 0,00 17,06 0,90 70,53 0,24 0,00 o,0o 100,65
11,26 0,27 16,13 0,60 69,92 1,82 0,00 0,00 1oo,oo
a¡;Cl-¡¡8 ¡¡;îf 0"g4 6s$0 1,6î o,o4 -opi sa,74

As imagens das Figuras 4.60 e 4.61 mostram a associação cla calzirtita com

bariopirocloro e com gorceixita.

0,00 0.27
îotal



Figura 4.60 - calzirtita (cinza intermediário) sobre bariopirocloro, e gorceixita (cinza
escuro), MEV/BSD.

Figura 4.61 - Associação da calzirtita com gorceixita (mais escura). MEV/BSD



Foram descritos até aqui os minerais carreadores de ETR, desde o principal,

monazita, até a gorceixita, que contém poucas terras raras e é, do ponto cle vista do

processamento, indesejável. os minerais que não são portadores de terras raras, e que

foram identificados por difração de raios X, säo qr-rartzo, ilmenita, goethita, hematita,

priderita, anatásio, hidrobiotita, vermiculita e magnetita.

A ilmenita é um mineral comum no minério, e foi visto com freqüência em

imagens anter¡ores. A composiçäo de dois gräos de ilmenita foi medida, e os

resultados estäo na Tal:ela 4.46. Na imagem da Figura 4.62 pode ser observado um

cristal bem formado de ilmenita, com mudanças de composição de seu núcleo,

visualmente mais preservado, para as bordas. Análises qualitativas indicam que a

composição do núcleo apresenta alto teor de Mn e, obviamente, Fe e Ti, mas com

redução drástica de Mn, e depois de Fe, em direçäo às bordas. Nas bordas, aumenta o

teor de Nb. Possivelmente trata-se da passagem de ilmenita para ilmenorutilo, apesar

de ilmenorutilo nåo ter sido identificado por difração de raios X,

Tabela 4.46 - composição de dois grãos cle ilmenita (EDS, % em massa, recalculado
para 100%).

løgo --lp7'- -36
Tio2 51 ,07 51,06
MnO 5,25 5,22
Fe2O3 42,61 41.22
ZrOz
Nb2oj___0,00 1,85

0,00 0,19



Figura 4.62 - cristal bem formado de ilmenita, mais fragmentos, cimentados por
apatita. No cristal melhor formado, observa-se passagem de ilmenita no centro, típica
no minério com alto Mn, para fases com baixo Mn e perda de Fe em direção às bordas,
terminando com Nb mais elevado na borda do grão (provável pã"."gu. pur"
ilmenorutilo). MEV/BSD.

Óxiclo de Ti ó uma fase razoavermente comum no minério. A parlir dos

resultados da difraçåo de raios X, que só identificou anatás¡o, optou-se por considerar

todo o óxido de Ti encontrado ao MEV também como anatásio. o hábito do anatásio é

sempre de cristais acicu lares/lenticu lares, lembrado "grãos de arroz", como pode ser

v¡sto na imagem da Figura 4.63. Além do hábiio característico, o anatásio apresenta

lanlbém uma composiçäo bastante constante, como pode ser visto na T at¡ela 4.47,

contendo sempre Fe e Nb, e esporadìcamenfe Zr.



Figura 4.63 - cristais acicu lares/lenticu lares de anatásio, em arranjo com alta
porosidade, e alguma monazita associada (mais clara). MEV/BSD.

Tabela 4.47 - composição de anatásio, determinada por EDS (% massa, recalculada
para 100%).

A associação mais comum do anatásio é com quartzo, como pode ser visto na

imagem da Figura 4.64. A decomposição da priderita aparentemente pode gerar

anatásio, como pode ser observado na imagem da Figura 4.6s, representando outra

associaçäo relativamente comum, quando há priderita.

T¡02
Fe2O3
ZrOz
Nb2o5

* 
9136^ 9¿47 e-,-s3A7
2,72 3,58 1,03 1,61
2,25 0,00 2,58 0.73
3,67 3,95 3,78 4,19



Figura 4.64 - cristais acicu la res/lenticula res de anatásio em quartzo, ao lado de grão
de monazita porosa (mais clara). MEV/BSD.

Figura 4.65 - cristais acicu la res/lenticulares de anatásio, aparentemente restando da
dissoluçäo da faixa central de um cristai de priderita. MEV/BSD.



A priderita é um acessório comum no minério laterítico. A sua identificação foi

mais difícil, no ìnício, pela completa ausência de Ba em todos os grãos que foram

analisados, ao contrário do que estabelecem a bibliografia (Gaspar et al. 1994) e a

ficha de difração de raios x (lcDD 1996). Algumas análises químicas pontnais por EDS

estão reproduzjdas na Tabela 4.48, A média das análises (sem recálculo) fornece uma

fórmula estrutural da priderita Kr,sa(Ti, V, Cr, Fe, Nb)a,r Oto, que é exatamente a fórmula

apresentada na ficha 6-296 (lcDD 1996). como pode ser observado na Tabela 4.48, o

teor de Sc e Zr é muito baixo, e esses elementos foram excluídos da fórmula estrutural,

mas como säo elementos de maior valor agregado devem ser lembrados. A mesma

ficha também estabelece que priderita sintética exclusivamente potássica fornece

padräo de difraçäo idêntico ao do mineral contendo Ba, de maneira que um melhor

refinamento dos dados (incluindo análises por microssonda, mais confiáveis) pode

definir um novo mineral, em Catalão, uma vez que a identificação por DRX também

pode ser muito boa.

Tabela 4.48 - Composiçäo quimica de priclerìta (EDS, % massa, não recalculado).

KrO 8,55 8,34 9,34
SczO¡ 0,20 0,00 0,00
Tio2 78,65 80,21 79,22

A priderita geralmenle aparece como cristais com as bordas corroídas, mas foi

possível encontrar um cristal aparentemente bem formado, como pode ser observado

na imagem da Figura 4.66. Uma das associações preferenciais da priderita, com

anatásio que possivelmente dela se origina, já foi ilustrada na imagem da Figura 4.65,

l5l

VzO¡
Cr2O3 0,00 '1 ,58 0,00
Fe2O3 9,90 8,77 9,64
ZrOz
Nb2o5 1,28 0,00 0,97
T;tat 98,83 100.42 þs¡q

0,00 1,53 0,00

0,26 0,00 0,26



ac¡ma. A priderita pode ser observada com praticamente todos os minerais presentes

no minério. .As imagens das Figuras 4,67 e 4.6g mostram associação, respectivamente,

com monazjta e com ilmenita, apatita e monazita.

Figura 4.66 - Cristal aparentemente bem formaclo de prlderita. MEV/BSD



Figura 4.67 - cristal bastante corroído de priderita, com inclusÕes de monazita (mais
clara). MEV/BSD.

Figura 4.68 - cristal de priderita com inclusöes de ilmenita (mais clara) e apatita (mais
escura), além de uma pequena de monazita (branca). MEV/BSD.



A única feição mais interessante da magnetita é o seu eventual intercrescimento

com ilmenita, provavelmente na forma de exsoluçöes de ilmenita que crescem

respeìtando planos cristalog ráfjcos da magnetita hospecleíra. A imagem da Figura 4.6g

ilustra essa exsoluçÕes.

Figura 4'69 - Magnetita com exsoluções de ilmenita, mais escuras, inclusive no
detalhe. À direita clo grão ilmenita maciça em coniato com porçåo da magnetita sem as
exsoluções, podendo significar migração e concentração da ilmenita. MEV/BSD.

Vermiculita e o que foi identificado, de maneira mais genérica, como hidrobiotita.

não säo separáveis visualmente ao MEV, e o critério é a presença de K2O na mica ou

não, indicando que se trata, respectivamente, de hidrobiotita ou de vermiculita. Ambos

os rninerais estão sempre intensamente assocìados a fases ferruginosas, mais

especificamente ao que se considera óxidos/h id róxidos de Fe amorfos ou mal

cristaiizados (limonita). Ë muito freqüente o crescimento de gorceixifa dentro das folhas
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das micas, como já foi explicitado anteriormente. A composição de algumas

hidrobiotitas e de algumas vermiculitas está na Tabela 4.4g, e a

assocìação/substituiçäo de micas por óxiclos/h id róxidos de Fe, além de associaçäo com

gorceixita, está nas imagens das Figuras 4.7o, 4.71 e 4.72, observam-se diversos

estágios de evolução, desde a cristalização de mrnerais de Fe entre os planos até a

substituiçåo total da mica por óxido/hidróxido de Fe.

Tabela 4.49 - composição química de algumas hidrobiotitas e vermiculita (EDS, %
massa).

HiOrobiôtita Hidrobiotita Vermiculifa -Vermiculita Vermiculitã
o - Æ,52 45.98- 43,84 - 45,67 37,34Na 0,65 0,37
Mg 14,77
Al 5,27 B,3B
s¡ 19,80 17 ,20K 4,76
Ca 0,57
T¡ 5,90
Fe._-, 0,00 5,99 0,00 3,91 2,26
roiäl -- ss z¿ 97 13 B9,oB gj,17 71 sg

A qualidade da última análise à direita (correspo nclente à vermiculita cla imagem

da Figura 4.71) aparentemente deixa a desejar, mas provavelmente a porosìdade entre

as folhas de mica é que provoca o baixo fechamento; o forte decréscimo no teor de lVìg

também sugere a possibilidade de caulinização dessa mica, restando da composição

original apenas si, Al e o, apesar de caolinita nunca ter sido detectada por difraçäo de

raios X.

13,88

4,37
0,28
0,68

0,09 0,00
14,99
8,98
'i8,30
0,00 0,01
o,47
2,42

16,51
8,40
16,25

0,42 0,05

0,00
2,51
13,31
16,12
0,00

0,00 0,00



Figura 4'70 - Formação de cristais aciculares de óxiclo/hid róxido de Fe entre as folhas
de vermiculita. Hidrobiotita logo acima, à esquerda. MRV/BSD.

Figura 4.71 - crescimento de gorceixita entre as folhas de vermiculita, já substituída
por óxidos/hidróxidos de Fe, na parte superior. MEV/BSD.



Figura 4.72 - substituiçäo total das folhas de mica por óxidos/hidróxidos de Fe.
MEV/BSD-

o óxido/hidróxido de Fe também age como cimento entre gräos de todas as

composiçÕes, pìorando sobremaneira a sua liberação, como pode ser observado rra

imagem da Fig ura 4.73.



Figura 4.73 - Cristais de apatita soldados por óxido/hidróxido de Fe, formando cristais
aciculares. MEV/BSD.



Análise de Imagens

A Tabela 4.50 apresenta o teor de ponto, linha e área de monazita do minério

laterítico, como obtido pela análise das imagens. Apresenta também o teor cle cabeça

composto, em volume e massa, considerando as frações analÌsadas (de 105 a 20 pm)

fechando em 100%, ou seja, clesprezando os finos, e uma estimativa de composição

química da cabeça composta, considerando-se a composição estequiométrica da

monazita (1 de monazita = 0,6 TR2o3), agora incluindo os finos no balanço, com o teor

de 12,38o/o de TR2o3, obtido por análise química. para cálculo de volume para massa

foram utilizadas as densidades 5,20 para monazila e 3,s0 para a ganga. Esses cálculos

servem basicamente para verificar se os procedimentos de análise de imagem

introduziram algum erro grotesco, como segmentação errada ou eliminação de partes

importantes da monazita, que teria como conseqüência lrm teor de monazita muito

diferente do verificado pela análise química.

Tabela 4.50 - Teores de monazita cle ponto, linha e área, mecjiclos por análise de
imagens, cabeça composta cle monazita descons iclerand o a fração f¡na, - 20 ¡Lm, e teor
de TR2o3 de cabeça calculado a partir da monazita e da análise química da fiação fina,
- 20 ¡Lm.

53x44
44x37
3-7x20 6 57 3,41 6,'1
Composto 3,98 3,92 3,€

observa-se que há uma coerência muito boa entre os resultados de teores de

ponto, linha e área em todas as medidas, como já era esperado. No caso do minério

t6r

rlro. gg.lSlLqqg + f¡nos,AQ (Zo massa

,),lo

4.49
J, tt ,J,¿
4,53 4,5

Massa (%o) _xel Linear Area
4,08
3,74 3,63 3,73
4,65 4,55 4.75
6,53 6,59 6,59
9,46 9,28 8,9057il- s,zo 

-È,071,ls z,zz 7 2s

3,96



laterítico o teor de TRzo¡ calculado a partir da monazita avaliada pela análise de

imagens, e com balanço metalúrgico fechado com a análise quÍmica dos finos, clifere

em mais de 1% do teor de cabeça desse rninério obtido por anárises químicas

convencionais, de 8,39%, representando uma diferença de 12ok, aproximadamente,

Parte dessa diferença deve ser devida aos outros carreadores de ETR, particularmente

apatita, que não foi quantificada pela análise de imagem. considerando-se, no entanto,

que o teor médio de ETR medido nas apatitas é de 1,2o/o, e que apatita certamente näo

perfaz mais de B0% do minério, uma parcela dessa cliferença pode ser devida ao

processarnento das imagens, uma vez que há uma certa superposiçäo dos picos de

monazita com os de óxidos de Fe, nos histogramas utilizados para segmentação. A

perda de monazita foi preferida à sua super-estimativa, uma vez que incluir os óxidos

de Fe nos procedimentos de cálculo de espectro de liberação da monazita certamente

incluiria uma textura muito diferente daquela da monazita, e poderia comprometer todo

o procedimento.

A liberação linear aparente, obtida pela análise cle imagens clas 5 fraçöes

granulométricas do minério lateritico, está representada graficamente na Figura 4.74.

Pela análise desse gráfico observa-se que os interceptos apenas cle ganga perfazem

mais de B0% em tocias as ciasses granulométricas, e que para as partículas ma¡ores

do que 37 ¡rm säo g0% ou mais.
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Figura 4.74 'Liberação linear aparente do minério laterítico, obtida pela análise de
imagens. Condicional por tamanho.

Pela observação do diagrama de liberação em área aparente da Figura 4.75,

pode ser observado que a liberação da monazita de sua ganga é má, mas que a ganga

também não está liberada da monazita. A liberação da ganga em relação à monazita,

no entanto, melhora visualmente com o decréscimo da granulometria, não atingindo, no

entanto, boa liberação.

OOC\l"- Xc!oxu'oo
N

Classe de tamanho
(micra)
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Figura 4.75 'Liberação em área aparente do minério laterítico, obtida pela análise de
imagens. Condicional por tamanho.

A inversão estereológica foi processada a partir dos dados de liberação linear

aparente, e não da liberação em área, por razões já arroladas anteriormente.

A análise das L-curues de Hansen plotadas com os dados do minério silexítico

mostra que todas as frações têm resultado melhor quando a inversão estereológica é

processada com função desenvolvida para dolomita/esfalerita alta resolução. A Figura

4.76 exemplifica a seleção da função de transformação pelo diagrama de Hansen, no

caso para a fração mais fina, 37x2O pm.

Classe de teor (% vol)

iB
:o

c\¡

9oìú)
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OoO, t-
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37x20 g¡¿5ss de tamanho
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44x37
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74x53

1OSx74
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Figura 4.76 - L- cu¡ve de Hansen para os dados de intercepto linear obtidos por
análise de imagem para a fraçáo mais fina do minério laterítico, 37x20 pm, onde se
observa que a funçäo de transformação dolomita-esfalerita alta resolução apresenta o
menor resíduo e um módulo da entropia muito similar às curvas, dó residuo mu¡to
superior.
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A partir da funçåo de transformação selecionada, os clados de liberaçäo linear

aparente puderam ser inverlidos para liberaçäo em volume, representada pelo

diagrama da Figura 4.77 .
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Figura 4.77 - Liberação em volume
imagens, após correção estereológica.

Finalmente, o diagrama da

recalculados para massa, a partir das

(respectivamente 5,20 e 3,S0).
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Figura 4.78 - Liberação em massa do minério laterítico, obtida pela análise de
imagens, após correção estereológica. condicionar por tamanho.

A correção estereológica modificou profundamente os espectros de liberação

aparente. A não-liberação da ganga foi minimizada, e apenas na fração mais grossa as

partículas não liberadas de ganga superam as liberadas. Como a função utilizada para

transformação desses dados foi a mesma para todos os tamanhos de partícula, a

função efetuou as correções utilizando as informações contidas na distribuição de

interceptos lineares.

O diagrama que representa a distribuição bivariada de tamanho e teor, ou de

liberação natural da monazita no minério laterítico, está na Figura 4.7g. Representa

graficamente quanto da amostra de cabeça, em massa, tem determinado teor e

tamanho de partícula. A liberação em massa da fração fina foi assumida como sendo

igual à da fração mais próxima a ela, 37x20 pm.
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Figura 4.79' Espectro de liberação natural, em massa, do minério laterítico.
Distribuição bivariada teor/tamanho. Liberação em massa condicional por tamanho da
fração mais fina (-20 pm) igual à da fração granulométrica mais próxima (37x20 ¡rm).

A influência da distribuição de tamanho de partículas fica clara com a grande

quantidade de partículas exclusivamente de ganga, na fração mais fina, que advém,

além da distribuição condicional por tamanho da fração, da grande quantidade de finos

no minério,43,52o/".

Mais uma vez a liberação da monazita absolutamente não foi atingida até 20 pm,

e a extrapolação da distribuição condicional por tamanho da f ração 37x20 para os finos

deve estar introduzindo uma imprecisão grande nos cálculos de liberação, uma vez que

a referida distribuição condicional não prevê partículas com mais de 50% de monazita,

que obviamente devem ocorrer em algum tamanho, mesmo que muito menor. E mais

uma vez os problemas muito grandes para medir a liberação de partículas mais finas

podem ser citados: é quase impossível obter uma fração granulométrica com faixa de

ç*ràçsJ.ti
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tamanho de parlícula estreita e bem definida abaixo de 20 pm; o embutimento das

paftículas nessas frações, supondo-se que puderam ser geradas dentro das

especificações severas necessárias, seria muito difícil, uma vez que sua molhabilidade

não é boa; o foco das imagens obtidas ao MEV para aquisição automática não seria

suficientemente bom para uma análise de imagem acurada, exigindo aquisição manual

das imagens. Por fim, a utilidade de se prever liberação abaixo de 20 pm, onde a

quase totalidade dos métodos de concentração não são mais eficientes, não justifica os

enormes transtornos e as incedezas que o método gera.

Os gráficos das Figuras 4.80 a 4.82 são o produto final do cálculo de espectro

de liberação pela análise de imagens. São os diagramas que correlacionam o teor de

monazita esperado no concentrado, a recuperação de monazita nesse concentrado, e

o descarte de massa no rejeito de uma operação de separação hipotética, onde se

supõe separação perfeita.
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Figura 4.80 - Previsão de recuperação total da monazita em função do teor de
monazita no concentrado. Minério laterítico.
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Figura 4.81 - Previsão de descafte de massa no rejeito em função da recuperação da
monazita no concentrado. Minério laterítico.
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Figura 4.82 - Previsão de descarte de massa no rejeito em função do teor de monazita
no concentrado. Minério laterítico.
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O teor de monazita da amostra foi calculado em 7,620/o, utilizando-se a soma de

todos os teores projetados, em massa (calculada multiplicando o teor em volume pela

média em massa do teor da classe), para todas as classes de teor/tamanho. Do

diagrama da Figura 4.80 depreende-se que o teor de monazita num eventual

concentrado pode variar de 7,620/o até aproximadamente 65%. Observa-se na Figura
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4.81 que e possÍvel descartar 50% da massa, aproximadamente, sem perdas de

monazita. isso advém do fato de aproximadamente 50% das padículas estarem na

classe de teor 0, ou seja, ganga liberada, como pode ser observado nos crados de

liberação bivariante da Figura 4.7g- Dessa forma, o descarte de 50% da massa

poderia promover um incremento de teor de 7,6 a 15,4% de monazita, sem nenhuma

perda. A parfir de entäo, qualquer melhoria no teor do concentrado, e

consequentemente descarte de massa adicional, promove uma menor recuperaçäo da

monazita no concentrado. A título de exemplo, um concentrado contendo em torno de

50% de monazita, ainda muito inferior ao obtido aiualmente a partir de areias de praras

ou cordoes litorâneos, acarretaria numa recuperaçäo de pouco mais de 30% do total

dos orR, mas permitiria um descarte de massa da ordem de 9b%. A mesma relaçäo

também pode ser observada no diagrama 4.81. por outro lado, se for clesejado uma

recuperaçäo de, por exemplo, 70% da monaz¡ta, isso significa um descarte r1e pouco

mais de B0% da massa, e um teor de monazita no concentrado inferior a 35%. Essas

projeçöes quantificam a péssima iiberação da monazita e a traduzem para os

parâmetros de eventual processo.



Minéria Carbonatítico

As análises do minério carbonatÍtico, por uma questäo inclusive de

representatividade da amostra, restringem-se a uma difraçäo de raios X, uma análise

do segmento embutido e polido ao MEV/EDS e à previsáo de liberaçäo por análise cle

imagem,

A amostra de carbonatito analisada contém 6,64% de TR2O3 e 3,56% de Fe2O3,

A assembléia mineralógrca identificada por difraçäo de raios X é magnesita,

dolomita, monazita-ce, estroncianita, clinoenstatita, pìrita e isokita. Adicionalmente,

ainda foram detectados, por MEV/EDS, galena, esfalerita, pirocloro, barita e ilmenita.

O único carreador de terras raras importante identificado nessa amostra é a

monazita, uma vez que os carbonatos e a clinoenstatita não acusaram esses

elementos.

De um ponto de vista geral, a monazita mantém no mlnério carbonatítjco uma

característica que também apresenta nos outros dois tipos cle minérios: é fina, rnas

apresenta aglomerados desses fragmentos mais finos gerando concentrações maiores.

Essa propriedade lhe confere uma textura que varia com a escala cle observaçäo,

como poderá ser quantificado mais à frente. A monazita geralmente se apresenta em

secçöes hexagonais, e com certa freqüência oca na direçäo do maior eixo do prisma,

que lhe confere a aparência de canaleta quando seccionado ao longo, como pode ser

observado nas imagens das Figuras 4.83 e 4.84.
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Figura 4.83 - Monazita de secção hexagonal e com um tubo interno, que lhe confere
aspecto de calha ao ser seccionada (mais clara), sobre matriz carbonática de dolor.nita
(cinza médio) e magnesita (cínza escuro). MEV/BSD.

Figura 4.84 - Monazita de secção hexagonal (mais clara), sobre matrìz carbonática de
dolomita (cinza medio) e magnesita (cinza escuro) MEV/BSD



A monazita de secção hexagonal não havia sido observada anteriormente, mas

uma feiçåo similar e intermediária entre os hexágonos ocos vistos nas imagens acima e

os esferóides concêntricos típicos do minério silexítico foram observados no

carbonatito, como pode ser conferido na imagem da Figura 4.85. A semerhança é

apenas morfológica, uma vez que os teores cle si nessas monazitas situam_se no limite

de detecção do EDS utilizado.

Figura 4.85 - [/lonazita esferoidal com níveis concêntricos (mais clara) e isokita
esferoidal fibrosa (cinza méclio), sobre matriz carbonática de dòlomita (cin'za méc]io),
magnesita (cinza escuro rugoso) e crinoenstatita (cinza escuro r¡so). MEVIBSD.

um grande aglomerado desses fragmentos e cristais de monazita finos, pode

ser observado na Fìgr:ra 4.86, em matriz cle dolomita e magnesita.



Figura 4.86 - Aglomerado de monazita (mais clara), sobre matriz carbonática de
dolomita (cinza médio) e magnesita (cinza escuro). MEV/BSD.

Mais raramente a monazita pode ser vermiforme, como pode ser observado na

imagem da Figura 4.87,



FiEura 4.87 - Monazita 
- 
vermiforme (mais clara), em dolomita (cinza médio) e

magnes¡ta (cinza escuro). MEV/BSD.

A composiçáo da monazita no minério carbonatítico é muito semelhante à

medida nos minérios silexítico e laterítico, A Tabela 4.51 fornece os dados obtidos por

EDS em B fragmentos de monazita.

Tabela 4.5'l - composiçÕes químicas cle monazitas no carbonatito. Meclidas (EDs, %
em massa) recalculadas após subtração de si. Média em negrito na última linhå.

O p Ca - Sr Lã- Ce - Nd :efn-zae *n- zo-4
29,8 15,7 1,8 4,4 13,6 27,4 7,3 48,329,7 15,1 2,O 4,6 13,1 27,6 7,9 48,528,4 15,1 1,6 4,O 2.0,0 26,6 4,3 5O,s30,1 15,1 1,6 4,7 19,4 25,0 4,2 48,526,0 15,5 1,8 4,5 19,5 27,3 5,4 SZ,Z

_,3H__,1!4 -, t_,e !.7,_ 17,6 26,3_ 4,8 48,7-2B,s 1s,4 nf- !{:*:jiT_- 4f s,g ¿s,f

Silício foi subtraído, mas nunca ultrapassou 0,1 % (em massa, valores

absolutos). o que se destaca nessas análises é o teor ainda mais alto, e estável, cle sr,

n6

26,7 16,3 2,1 4,5 '15,0 28,3 7,O 50,4



cuja méd¡a de 4,5o/o do elemento está acima das médias de 3,3% medidas no minério

silexítico e 4,2o/o no laterítico.

Além de monazita, foi identificado apenas um cristal de pirocloro coniendo

alguma terra rara, retratado na imagem da Figura 4.g9, e cuja análise está na Tabela

4.52. Apesar de ser apenas um cristal, o teor de óxidos de terras raras totais é elevado,

6,1vo, e coerente com as análises efetuadas em pirocloros no minério laterítico.

Figura 4.88 - Pirocloro em dolomita. MEV/BSD



Tabela 4.52 - Composição química do pirocloro da Figura 4.BS (ËDS, % massa)

os minerais de ganga mais importantes são magnesita e doromita, que formam

a matiz do carbonatito, além da clinoenstatita. Apesar de possíveis pelas

especificaçÕes do detector, as análises de carbonatos por EDS sempre têm resultados

muito ru¡ns, ainda mais quando elementos mais pesados, como Fe e Mn, estão

presentes. Algumas análises, no entanto, são apresentadas na Tabela 4.b3 e devem

ser encaradas apenas como dados qualitativos. As análises de c foram suprimidas,

uma vez que o recobrimento de carbono deve interferir na análises, e porque os

resultados foram absurdos.

Tabela 4.53 - composiçÕes químicas de alguns pontos cle magnesita e clolomita.
Análises qualitat¡vas por EDS, %o em massa,

T¡O,
FezO¡
Nb2o5 77,8
BaO 0,3
La2O. 1,9
Ce02

1,9
o2

Nd2o3 0,2
TarO5
Pboq9, 

- o,a _
x oTR 6,1
j",t

4,0

0,8
0,0

- Ddòmrta Dotomìiã -Doloni

Ms ïî2-- S? -- lú3

As composiçöes säo bem estáveis para esses erementos, e a maior variação

ocorre no teor de Mg (e secundariamente de Sr) da dolomita.

Ca 1 8.5 18,5 18.7
fi/ln 0,4

Qr_* !.q ...9,7 0,9 , ,Q-q 0,t
Fe 0,6

0,6 0,4
n5 0,6

0,2
0,6
0,7

0,1
0,4
0,6



A estroncianita também ocorre como fase razoavelmente comum no carbonatito.

Geralmente se apresenta como cristais grandes aparentemente corroídos, como pode

ser visto na Figura 4.89, ou cristais menores (Figura 4.90), sempre associados aos

outros carbonatos.

Fígura 4.89 - Grande cristal de estroncianita (mais claro), aparentemente corroído, em
matriz de magnesita. MEV/BSD.



Figura 4.90 - Dois cristais de estroncianita (claros, meio à direita e à esquerda) com
monazita hexagonal tubular (inclusive seccionada), em matriz de dolomita (cinza
médio), magnesita (cinza escuro), além de monazita fina. MEV/BSD.

Algumas análises por EDS da estroncianita estão na Tabela 4.54. Assim como

para magnesiia e dolomita, náo são apresentados os resultaclos de carbono.

Tabela 4.54 - Análises qualitativas de estroncianita (EDS, % em massa).

Mg - 0,1 0,0 0, 1

Ca 0,2 0,9 0,3
Mn 0,1 0,0 0,1

lsokita foì observada com certa freqliência na amostra. sempre é esferoidal e

fibrosa, e geralmente as fibras estão dispostas radialmente (mas podem ocorrer feixes

das fibras). As Figuras 4.91 a 4.93 mostram o hábito da isokita, e a Tabela 4.s5 a sua

composição, determinada por EDS.

Fe
e"

0,0 0,1
59,2 54,9 59,1

0,0



Figura 4'91 - lsokita esferoidal fibrosa associada a monazita (mais clara),
cltnoenstatita (mais escura, lisa) e dolomita (cinza médio, rugosa e não-esferoidal).
MEV/BSD.

Figura 4.92 - Detalhe da figura anterior, onde é possível reconhecer o caráter
esferulitico e fibroso da isokita, com fibras dispostas radralmente ou em feixes,
associada a monazita (mais clara) e clinoenstatita (mais escura, lisa). MEV/BSD.
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Figura 4.93 - lsokita esferoidal fibrosa associada a monazita (mais clara, com
variaçöes de tonalidade de cinza), clinoenstatita (mais escura, lisa) à pouca dolomita
(cinza médio, rugoso e näo-esferoida l). Na parte central dois cristais grandes de pirita
(com níveis de cinza similares aos da monazita mais escura), e no cãntro à esquercla
um grão arredondado de ilmen jta. MEV/BSD.

Tabela 4.55 - Composição cle isokita (EDS, % em massa).

-.-.S- 33F-F 11,5 11,4 11,0 12,9 12,8l\4g 12,6 12,3 11,9 j3,4 j2,B
P 18,3 17,3 17,5 17,9 17,6Ca 21,1 20,8 20,3 20,6 20,3Sr 2,3 _- 1,5 2,2 .... 1,5 1,9

ress$- 1or,l gs,r

Pirita é bastante comum na amostra de carbonatito, e o principal carreador cie

Fe. Sempre ocorre em gräos maiores, como observado na Figura 4.g3. Um gräcr

realmente grande de pirita com barita, da ordem de vários milimetros, foi observado na

amostra (Figura 4.94). Apesar de ser o único, ocupa uma porção considerável no

testemunho processado.

Iu2



Fig.ura 4.94 - Grande gråo de pirita (cinza médio) e barita (cinza claro) no m¡nério
carbonatítico, rodeado por carbonatos (magnesita mais escura, dolomita mais clara) e
monazita (cinza médio, canto inferior esquerdo), além de um cristal de galena (muito
branco, canto super¡or direito). MEV/BSD

Além da barita, que só pôde ser observacla nessa associaçáo retratada, ainda

ocorrem raros cristais de galena, geralmente associaclos a sulfeto de Zn

(provavelmente esfalerita), como pode ser observado na imagem da Figura 4,gs.
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Figura 4.95 - cristais de galena associados a provável esfalerita (detalhe), em matriz
de_ magnesita (mais escura) e doromita (menos escura), arém àe monazita (cinza
médio). MEV/BSD

Aná¡lise de /rnagens

As Figuras 4.96 e 4.g7 apresentam os diagramas que correracionam

comprimento de intercepto linear, respectrvamente, de monazita e cle ganga, com a

distribuiçåo acumurada rerativa, na forma de 1-F( r), e a curva que representa a

exponencial múltipla que melhor se ajusta aos clados. As exponencrais obtidas para a

monazita (dupla) e para a ganga (tripla), foram:

tnonazita:

I - F (q = 0,09387 * exp(,0,,217 0 + t)+ 0,06 I 3 * exp(_0,06 I 6 * ¿)

ganga:

l- t¡'(!.)=0,1313 * exp(-0,2604 * t,)+0,t778 *exp(-0,0165 * /)+0,0909 aexp(_0,000ti + l)
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Figura 4.96 Distribuição de tamanho de interceptos (medida e calculada) de
monazita, acumulada e relativa, do minério carbonatítico.
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Figura 4.97 'Distribuição de tamanho (medida e calculada) de interceptos de ganga,
acumulada e relativa, do minério carbonatítico.
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A feição que logo salta aos olhos é a diferença de diferença dos tamanhos de

interceptos, uma vez que os referente à monazita situam-se entre 0 e 100 pm, e os da

ganga entre 0 e 8.000, da ordem de 80 vezes. Por essa razâo a metodologia de

aquisição de dados disponível, de análise em imagens convencionais, teve que ser

adaptada para medição desses interceptos de ganga e imagens muito largas. A textura

de ambos, monazita e ganga, é bem diferente, como pode ser obseryada pelas curuas

de distribuição de tamanhos de intercepto e pelas exponenciais múltiplas

correspondentes.

A liberação linear aparente obtida para a amostra de carbonatito mine ralizado

está graficamente representada na Figura 4.9g.

7o pOr claSse
(comprimento)

40

20

0

Figura 4.98 - Liberação linear aparente do minério carbonatítico. Condicional por
tamanho.

Classe de teor (o/o linha)

As funções de transformação que melhor se adequaram aos dados de liberação
linear, pela análise das L-curues de Hansen, foram dolomita-esfalerita alta resolução

I tì6
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Tamanho (micra)



simétrica para 1 e 6 ¡rm, dolomita-esfalerita alta resolução para 12, 38 e 64 pm, e
dolomita-esfalerita baixa resolução simétrica para tamanho de parlícula maior, 102 e

127 ¡tm. O espectro de liberação em volume, após correção estereológica usando as

funções de transformação acima, está na Figura 4.99.

7o por classe
(volume)

Figura 4.99 - Espectro de liberação em volume, após correção estereológica, do
minério carbonatítico. Condicional por tamanho.

Os dados em volume foram convefiidos para massa pela aplicação de

densidade 5,2para monazita e 3,0 para ganga, e a liberação em massa da monazita

está na Figura 4.100.

Classe de leor (o/" volume)

Classe de tamanho (micra)
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o/o por classe
(massa)

Figura 4.100 Liberação em massa do minério carbonatítico. Condicional por
tamanho.

Esse espectro de liberação é extremamente interessante. Observa-se que até

102 pm a liberação da monazita inexiste, e a ganga também está pouco liberada, entre

10 e 20o/", apenas. A partir de 64 pm, a ganga começa a ficar bem liberada - mais de

50o/", mas não a monazita. Entre 38 e 6 pm, pode-se obseruar que progressivamente a
ganga vai sendo liberada das partículas mistas, e que essas parlículas vão, assim,

melhorando o seu teor em monazita. A 1 ¡rm a liberação tanto de ganga quanto de

monazita é boa, restando uma porcentagem muito reduzida de parlícula ainda não

liberada. Essas observações são perfeitamente concordantes com o que se esperaria,

intuitivamente, após obseruar as muitas imagens de monazita ao MEV, uma vez que a
dimensão da monazita é dessa ordem, poucos micrômetros.

Classe de teor (% volume)
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Conc/usões

os potenciais minérios de terras raras de cataläo l, mais especificamente da

região do Córrego do Garimpo, são classificados como silexítico e laterítico, conforme

denominaçäo utilizada pela empresa. As reservas estimadas desses dois tipos de

minério potenciais at¡ngem 30 milhöes de toneladas, com teor médio de 7 ,56% de

TR2o3, o que justifica um esforço para desenvolvimento de tecnologia que viabilize a

sua explotaçåo em condições economicamente e ambientalmente favoráveis, e que se

ìnicia com uma caracterização tecnológica compatível com a complexidade dos

minérios. um terceiro tipo - carbonatito mìneralizado, identificado apenas em alguns

testemunhos de sondagem, pode ser potencialmente interessante, mas a profundrdade

a que foi encontrado (220 m), a falta de maiores informações quanto às suas reservas

e mesmo a ausência de amostra representativa justifica uma caracterização

tecnológica preliminar, como subsidio a planejamento futuro de eventual lavra ou

CAPíTIJLO 5

mesmo expansão de lavra já existente nos outros tipos de minérios.

O minério silexítico tem um teor cle TRzO: de 1O,OS% Sua composição

mineralógica é basicamente quartzo, monazita, hematita e goethita, e

subordinadamente barita, cerianita, fluorapatita e hollandita.

O único carreador importante das terras ¡"aras é a monazita, uma vez que

cerianita não é comum, e sempre se apresenta muìto fina (< 0,1 pm). A monazita pode

se apresentar de diversas formas, como agulhas, substituição pseudomórfica de outros

minerais e como vermes, mas a forma de ocorrência mais comum é a esferoidal, com

camadas concêntricas de monazita- uma característica marcante é o tamanho sempre

reduzrdo da monazita, usualmente da ordem de poucos ¡Lm, dispersos na matrÌz de
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quartzo (tipicamente), minerais de Fe e raramente apatita. Algumas análises semi_

quantitativas e imagens de microscopia eletrônica de varredura permit¡ram, inclusive,

identificar intercrescimento nanométrico de monazita com quartzo nas camadas

concêntricas dos esferóides. A monazita tem uma composição similar à de outros

depósitos, com ETR médio de 4B%, correspondente a 57,6% de OTR, e duas

imporlantes diferenças: alto teor de sr (da ordem de 3,3% do elemento), e ausência de

ïh o teor elevado de sr pode significar um subproduto agregando valor ao mrnério, e

a ausência de Th tem imporfantes implicaçÕes ambientais e econômicas (uma vez que

é radioativo, tóxico e praticamente näo tem mercado, tendo de ser adequadamente

estocado), o outro carreador identificado, cerianita, não pode ser cons¡derado um

mineral de minério pera sua pequena quantidade. Mas é importante ficar atento à

cerianita durante eventuar processamento hidrometalúrgico do minério, uma vez que a

cerianita é insolúvel em alguns ácidos, como o cloríclrico e o nítrico (Abrão 1994), e

pode ser responsável pela extração incompleta das terras raras.

A péssima liberação cra monazita, certamente decorrente de sua forma de

ocorrência, reflete-se na sua distribuição nos produtos separacios por tamanho,

densidade e susceptibilidade magnética. A única concentraçäo expressiva ocorre na

fração fina, abaixo cJe 20 pm, que com o teor de 13,3% cle TR2o3 contém praticamente

metade das terras raras, em aproximadamente 36% da amostra. o ferro, no entanto,

também se concentra nos finos, com teor de g,'10% de Fezo¡ (43,05% do totar).

Apesar de não seretn as principais fases de ganga, que no caso é o quartzo, a

importância das fases ferruginosas reside no fato cle serem as principais consumidoras

indesejadas de ácrdo num eventuar processo de extração uma vez que o quartzo é

in e rìe.



A quantificaçäo direta de riberaçåo da monazita por análise de imagem, após

correçåo estereológica, estipula que menos de s% da ganga está liberada da monazita,

e que poderia teoricamente ser descartada sem perdas de terras raras. A péssima

liberação da ganga em relação à monazita, como contraponto à já esperada péssima

liberaçäo da monazita em relaçäo à ganga, encontra respaldo nas observaçöes em

detalhe ao MEV, uma vez que muitas das partículas de ganga apresentam pequenas

quantidades de monazita, e geralmente na superfície das partículas. Esse fenômeno

advém da monazita de catalão lser comparativamente muito mais friável do que o

principal mineral de ganga, o quartzo, de maneira que a quebra clo mìnério durante a

sua cominuição ocorre preferencialmente na monazita- Essa observação tem sérias

implicaçÕes para o processamento desse minério, uma vez que no processo de uma

das principais operaçöes unitárias, a flotação, certamente partículas com monaz¡ta na

superfícre seriam coletadas, apesar de conterem menos de '10% de monaziia. o fato,

aliás, de por volta de 65% das partículas conterem entre o e 10% (em volume) de

monazita desqualiflca paiticularmente a flotaçäo como alternativa de processo,

sabendo^se que a monazita se localiza preferencialmente na superfície.

A utrlização dos diagramas que correlacionam teor de monazita no concentrado,

recuperaçäo global da monazila e descarte de massa com os resultados obtidos por

Borges eÍ al. (1995), produz resultados surpreendentes. o seu melhor teste de flotação

utilizando apenas uma etapa rougher gerou um concentrado com teor de orR total de

14,82% (ou 24,7% de monazita), correspondendo a uma recuperação de 7S,2b% dos

ETR alimentados, e com descarte de 47,43o/o da massa. segunclo o diagrama de teor

de monazita contra recuperaçäo, um ieor de 24,7% de monazita no concentrado

recupera por volta de 70% (contra 7 5,25o/o de Borges ef a/. 1gg5), e descarta 54% da

massa, utilizando-se o diagrama teor de monazita contra descarte de massa (contra
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47 '43% aferidos em laboratório). Mas a utilização do diagrama de recuperação de

monazita contra descarte de massa prevê, para Lrma recuperaÇäo de75,25%, descarte

de 48% (47,43% segundo Borges ef ai. 1995)r outro teste de Borges ei a/. (199s),

adotando ainda irês etapas de rimpeza (cteaner) e uma de scavenger, fez a

recuperação cair para 55,0% ao produzir um concentrado com 15,3% de orR, com

descarte de massa de 73,s4o/o. No diagrama teor de monazita contra recuperaçäo de

massa, 25,5% de monazita (equivalentes a 1s,3o/o de orR) permitem uma recuperação

de uns 64% (55% medida), e descarte cle massa (do diagrama teor de monaz¡ta contra

descarte de massa) de 60% (contra 72,s4% dos autores). A recuperação de 55% dos

orR (ou monazita), segundo o diagrama de descarte de massa em funçäo da

recuperaçäo da monazita, permite um descarte de massa de 75% (medlda 73,54%), o

que confere a esse diagrama uma precisão que os dois anteriores não tiveraml rodos

os resultados simulando-se a primeira bateria de testes de Borges et al (1gg5) sao

excelentes, mas na segunda bateria as simulaçöes que dependem numericamente da

análise química do teor de orR no concentrado apresentaranr um erro maior, e em

ambas as aplicaçöes do diagrama de descarte de massa em função da recuperação de

monazita os resultados säo perfeitos. É possível especular se o cliagrama descarte cie

massa contra recuperaçäo de monazita elimina efeito de um possível erro sistemático

de análise química, uma vez que descarte é medicro diretamente na massa dos

produtos da operação, e recuperação relativiza as anáiises. Aincla especulando, tanto

recuperação de monazita quanto descarte de massa apontam para urïì teor de

monazita no concentrado de 33%, ou 1g,B% cle orR, que poderia ter sido o teor que

Borges ef a/. (1995) realmente conseguiram atingir introduzindo rlma etapa scavenger e

três c/eaner no processo, ao invés dos 15,3% que o laboratório lhe indicou.



o minério lateritico tem um teor mais baixo do que o silexítico, g3g% de TRzo:,

e alto teor de Fe2o3, seu principal contaminante, da ordem de 23,73o/o. Fsse minério

apresenta uma assembléia mineralógica muito rica, que inclui quartzo, fluorapatita,

magnetita, ilmenita, hematita, goethita, monazita, gorceixita, priderita, anatásio,

diversas variedades de pirocloro, predominando bariopirocloro, vermiculita, filossilicato

interestratificad o chamado genericamente de hjdrobiotita, zirconolita, calzirtita,

baddeleyita e zircáo. Algumas fases raras com composição mais exótica, como óxidos

(ou hidróxidos) de ce, Ba e Mn, ce e Ti e outras também foram esporadicamente

detectadas, mas geralmente säo muito finas e raras para qualquer análise conclusiva.

O principal carreador das terras raras também é a monazita A forma de

ocorrência da monazita, nesse minério, varia mais, e a principal é a de monazita

maciça mas muito porosa. As associaçÕes de monazita mais comuns säo com apatita,

gorceixita e com os minerais de ferro. A composiçäo da monazita no minério laterítico

também é muito similar à do minério silexítico, contendo uma média de 47,6 de ETR,

equivalente a 57,1o/o de OTR, e tem o mesmo teor de Sr (3,3% em média) e nenhum

'fh detectado do minério sìlexitico.

A apatita no minério laterítico é um importante carreador cias terras raras, que

podem estar em pequenas inclusÕes de monazita (até poucos ¡Lm), muito comuns, ou

no próprio retículo da fluorapatita. Em termos de processo para concentração estar em

microinclusöes ou no reticulo nâo faz diferença, uma vez que não será possível liberar

as inclusöes de monazita da apatita, mas pode ser importante em eventual etapa cle

solubilizaçäo, com dissolução da apatita e preservação da monazita. Não foi possível

quantificar a monazita incluída na apatita. o reticulo da fluorapatita, no entanto, contém

em média 1,2% de ETR, equivalente aproximadamente a i,44o/o de óx¡dos de terras

raras totais, o que é um teor muito elevado se for considerada a sua recuperaÇäo como
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subproduto da fabricaçäo de ácido fosfórico- Ainda na nha de subprodutos, a

fluorapat¡ta do minéric¡ laterítico também apresenta um teor muito alto cle sr, com média

de 4,2% do elemento, e que pode superar os g% em arguns grãos. A var¡aÇão no teor

de sr nas apatitas é visível nas imagens de elétrons retro-espalhados ao MEV, com

fases mais ricas no elemento muito mais claras do que as fases mais pobres, e com

freqúência associadas no mesmo grão provavelmente como gerações cliferentes. os

teores de ETR e de sr obtidos nesse trabalho säo muito superiores aos registrados por

outros autores que analisaram a apatita de cataläo l, mas como se traia de um

depósito de ETR dentro do complexo, e sr é muito comum em outros minerais,

formando inclusive estroncianita no carbonatito subjacente, esses resultados nåo são

inesperados,

outros carreadores detectados, mas que não representam fases de importância

por serem relativamente raros, são os pirocloros, de diferentes composições, mas que

podem conter mais de 6% de orR. Numa área próxima à das terras raras, dentro do

complexo de catalão l, pirocloro é explotado para produção de Nb, e as terras raras

permanecem encapsuladas no rejeito da aluminotermia, junto com os elementos

radioativos que provavelmente inibem o aproveitamento desse rejeito. A zirconolita

também apresenta urì teor elevado de orR, com média da ordem de 5%, apesar cle

ser relativamente rara no minério. Um fato importante é algumas análises de zirconolita

acusarem Lrm teor (sempre baixo) de sc no minerai, elemento com alto valor de

mercado. Por outro lado, Th (e raro u) também puderam ser identificados. o sc

também foi analisado em alguns (raros) gräos de baddeleyita, em teores mais

elevados, atingindo 1,5o/o, e numa média de S análises de 0,g2ok. Apesar de serem

minerais pouco comuns nesses minérios, é ìmportante que se registre esses daclos,

uma vez que é possivel que sejam mais abundantes em outra porção do maciço
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alcalino-carbonatítico. A calzirtita tem um teor muito baixo de El-R, em média 0,og% de

sc2o3 e o,04% de ceo2. o mineral é uma excelente fonte de zircônio, por outro lado,

coniendo por volta de 70olo de zro2, e 0,82% cle Hfo2. A última fase carreadora cle

terras raras que se identificou, essa novamente mais comum, foi a gorceixita. os teores

variam muito, e gorceixitas sem ETR detectável são freqüentes, mas foram medidos

a|é 1,6% de ETR. como os minerais do grupo da crandallita são indesejáveis em

termos de processo, uma vez que tornam os erementos indisponíveis para

recuperação, os baixos teores na gorceixita säo um ponto favorável.

Dos minerais que não contém terras raras, ilmenita e anatásio poclem conter Zr

e Nb, e a priderita identificada invariavelmente é desprovida de bário, apresentando

composição idêntica a um análogo sintético à priderita exclusivamente de potássio

apresentado na ficha de difraçåo de raios x (lcDD 1996), e que poderia ser um

mineral novo. os filossilicatos, vermiculita e hidrobiotita, estäo frequentemente

associados a gorceixita, e quase sempre a óxidos/hid róxidos de Fe, que pode inclusive

subst¡tui-los pseudomorficamenle.

A análise da distribuição das terras raras imediatamente aponta para uma

grande concentração dos elementos nos finos (< 20 pm), 70% do total em 43,s2% da

massa. Nas classes de maior tamanho de partículas, a distribuição dos ETR

acompanha a distribuÌçäo granulométrica. o mesmo vale para a distribuição em termos

de densidade e susceptibilidade magnética, Dessa forma, apenas os finos concentram

terras raras, e separação magnética nåo seria eficienie para esse propósito. o ferro

também acompanha a distribuição granulométrica, sem enriquecimento expressivo em

nenhuma classe de tamanho. Mas quase 24ok do total de Fe2o3 se concentra na fração

magnética ao imã de mäo (de ferrite), possibilitando um descarte de g,2so/o da massa

total da amostra, e perda de apenas 1,02o/o do total das terras raras. A quase totalidade
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desse descarte, no entanto, ocorre nas parlículas mais grossas, onde a magnetita se

concentra.

A análise do espectro de liberação do mrnério laterítico revela que a liberação da

monazita em relação à ganga é muito baixa, como é esperado. A liberação da ganga

em relaçäo à monazita, no entanto, é bem melhor (à exceçäo da fração mais grossa,

onde predominam partículas contendo entre 0 e 10o/o em volume de monazita), e por

volta de 50% (em massa) de todas as partículas são de ganga. por essa razão é

possivel descartar por volta de metade da massa sem perdas de monazìta. É

importante ressaltar que por volta de 10% das terras raras náo estão na monazita que

foi avaiiada por análise de imagens, e que descartar 5Oo/o da massa sem perder

monazita poderia significar perder até 10% das terras raras, a maioria supostamente no

retículo cristalino da apatita. A part¡r do descarte de 50% sem perdas de monazita (que

elevaria o teor nos 50% restantes para 15,4o/o de monazita), no entanto, qualquer

melhoria no teor do concentrado ou descarte adicional de massa implica em

recuperaçäo de monazita menor. A obtenção de um concentrado com S0% de

monazita, por exemplo, implica num descarte de massa de g5%, porém significa perda

de aproximada mente 70ok da monazita.

A aplicaçäo dos diagramas obtidos a partir do espectro de liberaçäo da monazita

no minério laterítico, para comparaçäo com dados da literatura, infelizmente näo é

possivel quando a sepatação das parlículas é feita exclusivamente com base em seu

tamanho. Dessa forma, os ensaios de flotaçäo convencional (mecânica) e em coluna

executadas por Aquino & Albr-rquerque (1996), após deslamagem, não podem ser

sìmulados em função do espectro de liberação do minério, assim como os ensaios de

Vieira ef a/. '1998 e Tassinarj ef at (1998).
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A alternat¡va de concentrar as terras raras nos finos naturais realmente parece

ser a mais efetiva (talvez a única) para concentração das terras raras, apesar do

inconveniente de também concentrar 46% do Fe. por analogia com a fração mais fina

que foi fracionada por susceptibilid ade magnética (37x20 ¡Lm), seria ainda possível

eliminar por volta de 30% desse Fe por separação magnética de baixo campo, com

perda de pouco mais de 2o/o das terras raras, mas campos mais intensos pouco

melhoram a eliminação de Fe, e provocam perdas consideravelmente maiores de ETR.

um obstáculo importante nesse sentido é justamente o tamanho de partícula muito

reduzido, que dificulta boas separações. Tassinari ef a/ (1gg8) aplicaram esse conceito

de concentrar as terras raras nos finos naturais, e conseguiram resultados ainda

melhores com até duas etapas de atriçáo explorando a maior friabilidade da monazita.

seus ensaios de separação magnética, no entanto, não promoveram melhoria

significativa no concentrado, talvez porque foi utilizada alta intensidade.

Se for considerado que os dois tipos de minérios estäo intimamente associados,

e que a exploiaçäo terá de ser conjunta, e ainda que o minério a ser produziclo será

composto por aproximadamente metade de cada tipo, sìlexítico e laterítico, entäo não

se vislumbra outra possibilidade de processamento que não seja exatamente

classificaçâo e descarte da fração grossa. A fração fina, abaixo de 20 ¡Lm, de uma

amostra composta por 50% de minério laterítico e 50% de minério silexítico teria teores

de 12,84% de TR2o3 e 16,45ok de Fe2o3. A proporçäo entre terras raras e o principal

consumidor de ácido num eventual processo hidrometalúrgico é bem desfavorável.

Dando continuidade ao raciocínio de se extrapolar o comportamento da fraçäo 37x20

lLm aos finos, uma separação magnética com campo similar ao do imã de mão (da

ordem de 2 kG) não permitiria nenhum descarte de Fe proveniente do minério silexítico,

nem perdas de ETR, mas no caso do minério laterítico se aplica o raciocínio

t97



desenvolvido acima, de forma que um concentrado fino, após separação magnética em

baixo campo, teria um teor de TR2O3 final de 13,55%, e de Fe2O3 de 13,87%, uma

melhoria iímida, ainda mais se for considerado que a separaçäo certamente não será

tão eficiente nesse tamanho de partícula, e que talvez melhore um pouco utilizando-se

os ensaios de atriçâo propostos por Tassinari ef a/ (1998).

Por fim, a análise minerarógica do carbonatito, que se supÕe represente um

terceiro tipo de minério, sotoposto aos minerios silexítico e laterítico, e que apresenta

um teor cle 6,64% de TR2o3 e 3,56% de Fe2o3, acusa magnesita, dolomita, monazita,

estroncianita, clinoenstatita, pirita e isokita. Galena, esfalerita, pirocloro, barita e

ilmenita são fases subc¡rdinadas.

Mais r,¡ma vez, a monazita é o único carreador de terras raras importante na

amostra. o háb¡to mais comum da monazita é de prismas hexagonais ocos na sua

extensäo maior, mas ela também pode ser vermiforme e esferoidal com camacjas

concêntricas. A monazita iambém tem composição muito similar à da monazita aferida

nos outros tipos de minério, corn teor médio de orR total cìa orclem cle 5g,7%, mas o

teor de sr é ainda mais elevado, 4,5o/o na média, e variando pouco. pirocloro seria o

único outro mineral contendo ETR cletectado (6,'1 % cle orR), mas apenas um cristal foi

identificado.

Os minerais de ganga mais

subo rd inadame nte, clinoenstatita.

A liberação prevista da ganga do carbonatito inicia-se al¡arxo cie 64 ¡um, quando

por volta de 50% está liberada, e vai melhorando com a redução do tamanho das

partículas, superando B0o/o a 12 ¡Lm, e atingind o gjo/o a 1 ¡Lm. para a monazita, no

entanto, prevê-se liberação expressiva apenas a partir de .1 
¡Lm.

importantes são magnesita, dolomita e,
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