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CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO MINÉRIO PRIMÃRIO DE PITINGA, AM 
Criolita, Sn, ·Nb, Zr e Terras-raras 

Kahn, H ( 1) 

A mina do Pitinga, uma das mais importantes jazidas de estanho 
no mundo, compreende uma série de depósitos aluvionares e uma 
importante cobertura colúvio-eluvionar, situada na porção 
central de um corpo granitico, denominado Granito Madeira. 
Apresentam-se neste trabalho os resultados dos estudos de 
caracterização tecnológica de uma amostra da mineralização 
primária referente à porção central do Granito Madeira; estes 
compreenderam a determinação da composição mineralógica, 
identificação e definição da forma de ocorrência dos vários 
elementos de interesse económico e o estabelecimento da 
granulometria de liberação dos minerais úteis. Como parte dos 
resultados deste trabalho cita-se a identificação da presença 
de criolita, mineral raro, cujo valor agregado supera o 
conjunto de todos os demais minerais de interesse económico. 
Verificou-se ainda que a granulometria de liberação dos 
minerais pesados era muito distinta; · valores de 80% são 
observados para a zirconita abaixo de 0,595 mm, para a 
cassiterita abaixo de 0,297 mm e para os minerais de nióbio 
abaixo de O 149 mm. Na conclusão do trabalho são discutidas as 
alternativa~ de processos de beneficiamento para o minério em 
questão. 

TECHNOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE PITINGA PRIMARY ORE: 
CRYOLITE, sn, Nb, Zr and rare earths 

The Pitinga mine, one of the most important resources of tin in 
the world, comprises several alluvial deposits and an important 
weathered mantle covering the central part of the Madeira 
granitic pluton. The results of detailed applied mineralogy 
studies of the primary ore are presented emphasizing the 
occurence patterns and the degree of liberation of the valuable 
minerais in the granitic ground ore. Cryolite, a rare mineral, 
was then identified for the first time in the Pitinga area. The 
liberation sizes for heavy minerals are quite distinct; a 
liberation degree of 80% was observed for zircon accumulated 
under 0,595 mm, for cassiterite under 0,297 mm and for niobium 
minerals under 0,149 mm. Suggestions for future investigations 
of mineral dressing routes to concentrate the heavy minerals 
and the cryolite are also discussed. 

( 1) Departamento de Engenharia de Minas da Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo, Av. Prof. Mello Moraes, 2423, 
São Paulo - SP. Brasil; CEP 05508, FAX (011) 211-4308. 
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INTRODUÇÃO 

A mina do Pitinga, AM, uma das maiores jazidas de estanho 

no mundo é explorada desde 1982 pela Mineração Taboca S.A., 

empresa do Grupo Paranapanema. As mineralizações de cassiterita 

presentes estão geneticamente relacionadas a dois corpos 

graníticos, denominados Granito Madeira e Granito Água Boa, 

figura 1 (1). 

A mineralização do Granito Água Boa está associada a 

greisens com cassiterita, topázio e columbita-tantalita. No 

Granito ~adeira verificam-se mineralizações de cassiterita, 

zirconita, columbita-tantalita, torita, pirocloro, xenotima e 

de minerais de flúor, todas elas relacionadas à porção central 

do Granito Madeira, ou seja, às fácies litológica denominada de 

apogranito. Os depósitos aluvionares situam-se próximos às suas 

áreas fontes e dispõem-se, dominantemente sobre os granitos, 

numa área da ordem de 700 km2. 

Neste trabalho, como parte da tese de doutorado do autor 

(2), são descritos os estudos de caracterização tecnológica de 

um minério extremamente complexo, visando o futuro 

aproveitamento dos vários bens minerais associados à rocha sã 

da porção central do Granito Madeira. 

Os estudos ora reportados tiveram por objetivo determinar: 

composição mineralógica do minério; 

. forma de ocorrência dos vários elementos de interesse; 

. granulometria de liberação dos minerais úteis; 

alternativas 

estudadas. 

de operações de beneficiamento a serem 
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Neste trabalho foi identificado, pela primeira vez em 

Pitinga, um importante conteúdo de criolita, Na3AlF6 , mineral · 

cujo valor agregado suplanta o conjunto de todos os demais 

minerais pesados de interesse económico cassiterita, 

zirconita e minerais portadores de nióbio. 

Tais atividades foram conduzidas a partir de uma amostra 

composta de um único furo de sondagem (LP 1250 - F 1750) com 

cerca de 50kg de massa, aqui denominada "Granito Cinza 1", 

correspondente ao apogranito de núcleo. A composição química 

desta amostra é apresentada na tabela I. 

TABELA I 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA AMOSTRA ESTUDADA (%) 

Si02 70,6 F 2,99 

Al 2o 3 13,8 zro2 0,82 

Fe2o 3 3,67 Sn 0,19 

MgO 0,023 Nb2o 5 0,15 

c ao 0,14 Ta2o5 0,03 

Na 2o 5,59 Y203 0,038 

K2o 3,88 P.F. 0,96 

P205 < 0,02 

METODOLOGIA 

A amostra "Granito Cinza 1", após homogeneização, foi 

submetida ao procedimento experimental apresentado na figura 2, 

descrito a seguir. Foram processados cerca de 30 kg de 

material, de forma a minimizar eventuais erros de amostragem, 

comuns a minérios de baixos teores. 
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NOTA: AS ANALISES QUI~ICAS E ~INERALOSICAS FORA~ EFETUDAS NA A~OSTRA TAL QUAL E NOS PRODUTOS FINAIS 

FIGURA 2 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL ADOTADO NA CARACTERIZACAO 

DA AMOSTRA "GRANITO CINZA 1" 
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A malha de moagem considerada, 2,3 mm (8 malhas Tyler), 

foi estabelecida em função de características do circuito de 

concentração então empregado para o processamento para o 

beneficiamento do minério colúvio-eluvionar; todo o material 

retido nesta fração foi cóminuido em moinho de rolos, em 

circuito fechado com peneira. 

A classificação granulométrica foi efetuada 

peneiramento a úmido em peneiras com telas de 1,19, 

por 

0,595, 

0,297, 0,149 e 0,053 mm de abertura, respectivamente, 14, 28, 

48, 100 e 270 malhas Tyler; seguiu-se uma deslamagem em ciclone 

de 25 mm de diâmetro, com corte aproximado em 0,01 mm. 

Nas separações em meio denso utilizaram-se o bromofórmio 

industrial e o di-iodeto de metileno, respectivamente com 

densidades de 2,80 e 3,30 gjcm3 . Os produtos flutuados em 

densidade 2,80 gjcm3 foram compostos com os de densidades 

intermediárias entre 2,80 e 3,30 gjcm3 para fins de análises 

químicas e mineralógicas, originando um produto denominado 

"leves" (d < 3,30 gjcm 3 ). As separações foram efetuadas em 

béquer para o material acima de 0,595 mm (28 malhas Tyler), em 

funil para a fração contida no intervalo de 0,595 a 0,297 mm 

(28 e 48 malhas Tyler) e em centrífuga para aquelas abaixo de 

0,297 mm. 

Análises químicas de acompanhamento foram efetuadas em 

todos os produtos obtidos. Análises mineralógicas foram 

realizadas através de microscópio de polarização, com suporte 

de difratometria de raios X. 

Para a determinação da composição mineralógica e do grau 

de liberação dos minerais pesados foram confeccionadas lâminas 

fixas, do tipo secção delgada/polida, a partir de aliquotas dos 

produtos obtidos na separação em Frantz. Tal montagem permite a 

observação da mesma preparação seja por luz transmitida, seja 

por luz refletida, facilitando expressivamente a diferenciação 
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entre os vários minerais e, consequentemente, minimizando os 

· erros de avaliação. Os resultados de análise modal e de grau de 

liberação, obtidos para os vários produtos analisados, segundo 

os procedimentos descritos por Gaudin ( 3), foram ponderados 

para cada fração e, posteriormente, para a 

considerando a distribuição dos elementos ou dos 

a mostra, 

óxidos 

indicativos de cada mineral: Sn para a cas siterita, z r o 2 para a 

zirconita, Nb2o5 para os "niobatos" e Th02 para a torita. 

Para a avaliação do grau de liberação da c riolita 

tomaram-se em conta alíquotas dos produtos com densidade s 

intermediárias entre 2,80 e 3,30 gjcm3 , as quais foram montadas 

em laminas fixas, com Bálsamo do Canadá, pa ra a realiza çã o d os 

estudos microscópicos. 

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA E QUÍMICA POR FRAÇÃO 

Os resultados da análise granulométrica do material 

cominuído a menos 2,3 mm, tabela II, indicam uma expressiva 

parcela da amostra retida em 0,59 5 mm (28 ma lhas Ty ler), c e rca 

de 72 % em peso, granulação acima da qual os minerais de 

interesse encontram-se preferencialmente em agregados 

poliminerálicos, não liberados. 

Teores ma is elevados de estanho e nióbio são observados 

para o intervalo entre 0,297 e 0,01 mm, para o í trio e o flúor 

entre 0,149 e 0,01 mm e para o zircónio e ntre 1,19 e 0,149 mm . 

COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA E GRAU DE LIBERAÇÃO 

III, 

A composição mineralógica do "Granito Cinza 

foi determinada através da intera ção entre os 

1", tabela 

resultados 

das estimativas efetuadas ao microscópi o de polarização, da 

distribuição dos elementos ou óxidos indicativos dos minerais 

de interesse nos ensaios de separaçôes mine rais e das análises 

químicas disponíveis. 



TABELA II 

A~OSTRA 'GRANITO CINZA 1' - ANALISE GRANULO~ETRICA E ~UI~ICA POR FAIXA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FRACAO 4 E~ PESO TEORES (/.) DISTkiBUICAO <%) 

(am) ret1da acumulada Sn Zr02 Nb205 Y203 F Sn Zr02 Nb205 Y203 F 

!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
! 

- 2,3 + 1' 1 !:1 46.00 46.00 o. 17 0.58 0.15 0.027 2.99 40.55 34.00 41. 40 38.82 45.34 

- 1, 19 + 0,595 25.71 71. 71 o. 17 0.90 o. 14 0.032 2.89 22.66 29.49 21. 60 25.71 24.50 

- 0,595 + 0,297 11. 33 83.04 0.21 1. 48 0.16 0.037 3.08 12.34 21. 37 10.88 13. 10 11.50 

- O, 297 • O, 149 6.84 89.88 0.31 1. 07 0.24 0.037 2.80 10.99 9.33 9.85 7.91 6.31 

- o, 149 + 0,053 6. 11 95.99 0.27 0.49 0.27 0.042 3.55 8.55 3.82 9.90 8.02 7. 15 

0,053 + 0,010 3.27 99.26 0.26 0.43 0.30 0.058 4.50 4.41 1. 79 5.89 5.93 4.85 

- 0,010 0.74 100.00 o. 13 0.21 o. 11 0.022 1. 40 0.50 0.20 0.49 0.51 0.34 

TOTAL CALCULADO 100.00 o. 19 0.78 o. 17 0.032 3.03 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

TOTAL DOSADO 0.23 0.82 o. 15 0.038 2.99 

~ 

f--" __, 
__, 
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TABELA III 

"GRANITO CINZA 1" - COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA ESTIMADA (%) 

feldspato sódico 34 criolita 4,7 

felspato potássico 27 outros fluor. 0,20 

quartzo 29 cassiterita 0,24 

mica 1,6 zirconita 1' 4 

a nf ibólio 0,3 niobatos 0,20 

sulfetos 0,04 torita traços 

magnetitajilmenita 1,1 xenotima 0 , 01 

Os resultados da determinação do g r au de liberação de 

cassiterita, zirconita e minerais portadores de nióbio são 

apresentados na tabe la IV. Os valores acumu l ados abaixo de uma 

determina da fração, referidos exclusivament~ à condição de 

moagem empregada, podem ser considerados como valores 

orientativos para uma condição de moagem diversa da adotada . 

TABELA IV 

AMOSTRA "GRANITO CINZA 1' - ESATIMATIVA DO GRAU DE LIBERAÇÃO 

---------------------------------------------------------------
FRAÇÃO 

(mm) cassi t erita Zirconita Nioba tos 

---------------------------------------------------------------
- 2,3 + 1,19 n.d. < 1 n.d. 

- 1,19 + 0,595 < 10 . 34 < 1 

- 0 ,595 + 0,297 47 77 20 

- 0,297 + 0,149 70 86 64 

- 0,149 + 0,053 88 96 78 

- 0,053 + 0,010 92 -9 4 99 > 90 

TOTAL CALCULADO n.d. 40 n.d. 

---------------------------------------------------------------
n. d. não determinado. Grau de liberação da criolita e 

demais minerais de interesse são disc~tidos no t exto . 
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Cassiterita 

A cassiterita, representando 0,24% em peso, mostra 

e nriquecimento no intervalo granulométrico compreendido entre 

0, 297 e 0,053 mm (48 a 270 malhas Tyler). 

Nos ensaios de separações minerais, 

produto pesado não magnético (PES. NM), onde 

teores de até 14 % de Sn. Salienta-se a 

concentra - se no 

são verificados 

presença de uma 

significativa parcela de cassiterita magnética associada aos 

produtos pesados fr acamente magnético (PES. FRM) e, 

secundariamente, forteme nte magnético (PES. FTM), representando 

cerca de 19% do total de cassiterita contida. 

Grau de liberação d a ordem de 80% é observa do para material 

acumulado aba ixo de 0,297 mm. Os grãos mistos correspondem, 

essencialmente, a associações de c a ssi terita com si licatos; 

inclusões de silicatos e de columbita-tantalita são pouco 

frequentes. 

Zirconita 

A zirconita constitui 1,4 % em peso da amostra. Nos 

e nsa ios de separações minerais c oncentra-se no produto PES. NM, 

onde se têm t eores de até 40% de zro 2 ; conteúdos menores são 

observados nos demais produtos de separação magnética em 

Frantz, salientando-se inc lvs ive a presença de uma diminuta 

parcela de zirconita separável e m ímã de mão. 

Grau de liberação superior a 80% é observado para material 

pa ssante em 0,595 mm. Ao microscópio , a zirconita apresenta-se 

em cristais euêdricos comumente z~nados e com as mais variadas 

fo rmas de associações; as mais comuns são com silicatos, 

feldspatos principalmente, e com óxidos de ferro, estes últimos 

inclusos preferencialmente na s bordas dos grãos. Análises de 

microssonda, à semelhança da zirconita associada a outras ! ' 
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ocorrências de criolita (4), indicam a presença de elementos 

radioativos em sua estrutura, além de teores de Hfo2 da ordem 

de 2% ( 5). 

A composição química 

purificados de zirconita, 

colúvio, analisados pela 

tabela V. 

média de quinze 

obtidos a partir 

Alfred Knight, é 

concentrados 

de amostra do 

apresentada na 

TABELA V 

COMPOSIÇÃO DE CONCENTRADOS PURIFICADOS DE ZIRCONITA E XENOTIMA 

ZIRCONITA 

(1) 

Zr02 

Hf02 

Si02 

Fe203 

Al203 

Ti02 

sn 

Nb205 

Ta205 

Y203 

Ce203 

La203 

Dy203 

Er203 

Yb203 

P205 

P:F. 

56,25 

3,51 

29,98 

1,46 

1,07 

0,10 

0,75 

0,38 

0,11 

0,38 

0,15 

0,02 

0,16 

0,23 

0,38 

0,39 

2,24 

(2) 

Y2o3 30,0 

ceo2 o,o5 

Pr6o11 
Nct 2o3 0,006 

sm2o3 0,006 

Eu2o3 0,006 

Gd203 0,763 

Tb4o7 1.67 

Dy 2o3 6,54 

Ho 2o 3 2,05 

Er 2o 3 9, 08 

Tm 2o3 1,86 

Yb2o 3 13,18 

Lu 2o 3 1, 68 

P2o5 29,8 

~ TR 36,84 

~ TR+Y 2o3 66,84 

TR/Y 203 3 1,228 

XENOTIMA 

( 3) 

27,63 

0,032 

0,006 

0,006 

0,26 

0,01 

0,71 

0,51 

6,54 

1,99 

9,10 

1,86 

13,27 

1, 73 

31,0 

36,02 

63,65 

1,303 

(4) 

31,95 

0,085 

0,04 

0,07 

0,20 

0,036 

0,817 

0,67 

7,36 

2,23 

9,15 

1,97 

13,65 

1,78 

27,97 

38,06 

70,01 

1,191 

---------------------------------------------------------------
Análises químicas efetuadas nos laboratórios Alfred Knight( 1 ), 

Hazen ( 2 ), Rhône Pou1enc ( J ) e Lilie ( 4 ); valores em %. 
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Minerais Portadores de Nióbio 

Os minerais de nióbio são denominados, neste trabalho, 

genericamente de "niobatos". Várias espécies minerais 

portadoras de nióbio estão presentes, comumente intercrescidas 

ou zonadas; columbita-tantalita ê a variedade predominante, 

segue-se pirocloro de coloração variada entre amarelo, 

amarelo-esverdeado e amarelo-avermelhado. Análises de 

microscopia eletrónica de varredura, com . dispositivos de 

microanálise em amostras de concentrados de pesados do colúvio 

(6) e produtos das separações minerais ora efetuadas, indicaram 

a presença de columbita, plumbocolumbita, 

tantalita e wolfram-ixiolita. 

itrioniobita, 

Constituindo 0,2% do peso total, os "niobatos" 

concentram preferencialmente entre 0,297 e 

apresentando uma relação Nb 2o5 ;Ta 2o5 média da ordem 

0,01 

de 

se 

mm, 

10:1. 

Nos ensaios de separações minerais os teores mais elevados de 

Nb 2o5 , de atê 16,6%, estão associados ao produto PES. FRM, com 

recuperações superiores a 70% para as frações abaixo de 0,297 

mm, enquanto que uma parcela inferior a 10% do total de nióbio 

associa-se ao produto PES. NM. A distribuição citada, indica 

larga predominância de columbita-tantalita sobre pirocloro, 

minerais que se concentr?m nos produtos PES. FRM e PES. NM, 

respectivamente. 

Grau de liberação da ordem de 80% ê verificado somente 

para as frações acumuladas abaixo de 0,149 mm (1~0 malhas 

Tyler) . 

Xenotima 

Xenotima, cerca de 0,01% em peso, ê responsável por menos 

de 10% do total de ítrio contido; as maiores parcelas deste 

elemento associam-se aos "niobatos" e ã zirconita. 



A composição 

xenotima, obtido 

apresentada na 

química 

a partir 

tabela V, 

de um concentrado purificado 

de depósitos aluvionares, 

considerando análises em 

laboratórios distintos - Hazen, Rhône Poulenc e Lilie. 

Fluoretos 

182 

de 

foi 

três 

Os fluoretos, cerca de 5% em peso, são constituídos por 

criolita (Na 3AlF6 ), com fluorita (CaF2 ) e eventual 

thornsenolita(pachnolita (NaCaAlF 6 .H20) subordinadas; urna 

relação superior a 20:1 é verificada entre a criolita e os 

demais minerais portadores de flúor. 

Estudos de secções delgadas evidenciam que estes minerais 

ocorrem e m agregados intersticiais aos silicatos, apresentando 

granulação fina, os quais raramente ultrapassam 0,5mm. A 

criolita usualmente não se encontra diretamente associada aos 

demais f luoretos, a exceção de algumas raras situações em que 

se pode verif icar urna incipiente transformação de criolita em 

thornsenolita(pachnolita (em linhas de clivagem, por exemplo). 

Nas 

permanecem 

separações efetuadas os minerais portadores de flúor 

nos produtos leves (d < 3 ,30 g(cm3). Observações 

destes produtos ao microscópio de polarização, conjugadas com a 

distribuição do flúor nestes ensaios, indicam grau de liberação 

da criolita s uperior a 80 % apenas para as frações abaixo de 

0,105rnrn (150 malhas Tyler). 

Conteúdos menores de flúor estão presentes nas micas, nos 

anfibólios e em microinclusões no quartzo e nos feldspatos. A 

presença de flúor nas rnicroinclusões, com dimensões inferiores 

a ~,003 mm, foi definida a partir do baixo índice de refração 

destas, conjugado com ensaio de lixiviação de um produto 

flutuado em densidade 2,80 gjcrn3 . A lixiviação por ácido 

sulfúric o 1:1, a quente por 2 horas, apresentou um resíduo com 

0,18% de F (criolita, fluorita e thomsenolita/pachnolita são 
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solúveis em ácido sulfúrico). A natureza destas microinclusões, 

se criolita, outro mineral ou inclusões fluidas, não pode ser 

definida. 

Uma estimativa da partição do flúor para a amostra 

"Granito Cinza 1" é apresentada a seguir: 

criolita 

fluorita;outros 

Silicatos 

86% 

3% 

micas 

anfibólio 

4% 

traços 

microinclusões 7% 

Os silicatos, constituindo 93,5% em peso, são 

representados essencialmente por feldspatos sódico e potássico, 

além de quartzo. Zirconita (citada anteriormente), mica, 

anfibólio, além de traços de torita, ocorrem como acessórios. 

o 
cálcio 

feldspato 

(tabela 

sódico é representado por albita isenta 

VI); Daoud (5) menciona a existência de 

de 

duas 

espécies distintas, uma de alta e outra de baixa temperatura. A 

variedade potássica é representada por ortoclásio e 

microclínio, individualizados através dos padrões de geminação. 

As 

biotita, 

partir 

micas, 1,6% em peso, são representadas por lepidolita e 

segundo classificação química efetuada por Daoud a 

de análises por microssonda. Lepidolita é a variedade 

mais abundante, apresentando-se na forma de lamelas de cor 

cinza azulado pálido, enquanto que a biotita, bem mais escassa, 

aparece com coloração verde escura a castanho parda. Ambas as 

variedades, contendo elevados teores de flúor (8,2% e 2,6% 

respectivamente) estão comumente associadas com fluorita. 



TABELA VI 

ANÁLISES DE MICROSSONDA EM ALGUMAS ESPÉCIES DE SILICATOS 

albitas 

alta T baixa T 

lepidolita biotita anfibólios 

arfv. horn. 

---------------------------------------------------------------
% Sio2 69,4 "69,3 57,4 35,0 50,3 58,4 

% Al 2o 3 18,3 17,9 14,0 17,3 0,86 13,0 

% Tio2 <0,10 <0,10 <0,10 0,73 0,30 <0,10 

% FeO <0,10 <0,10 3,90 29,5 33,4 12,0 

% MnO <0,10 <0,10 0,10 0,67 0,42 0,12 

% MgO <0,10 <0,10 <0,10 0,71 <0,10 <0,10 

% C aO <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

% Na 2o 11, 2 11,4 <0,10 <0,10 7,72 10,3 

% K 2 0 <0,10 <0,10 8,34 8,95 0,35 0,14 

% F n.d. n.d. 8,20 2,61 0,49 <0,10 

n2 am. 6 3 7 1 7 1 

Nota: média dos valores apresentados em (5) 

Anfibófio, cerca de 0,3% em peso, ocorre preferencialmente 

em cristais prismáticos alongados e com fortes . tonalidades 

azul-escuro; análises por microssonda indicam tratar-se de um 

tipo sódico com ausência de cálcio, arfvedsonita. Hornblenda, 

urna variedade esverdeada e com presença de alumínio, 

raramente. 

aparece 

Torita, nos ensaios de separações minerais, acompanha a 

co lumbita-tantalita, concentrando-se no produto PES. FRM. 

Valores de grau de liberação deste mineral, nas várias 

granulométricas 

cassiterita. 

estudadas, são· bem similares 

frações 

aos da 
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Sulfetos e outros óxidos 

Os sulfetos ocorrem em diminutas proporções, 0,04% em peso 

na amostra. São con s tituídos basicamente por galena e pirita, 

com calcopirita e esfalerita subordinadas. 

Os óxidos de ferro são compostos essencialmente por 

magnetita com ilmenita associada, representando .c e rca de 1,1% 

em peso da amostra. A ilmenita ocorre em lamelas de exsolução 

na magnetita, em agregados intercrescidos com magnetita, como 

auréolas envolvendo grãos de magnetita, ou ainda como grãos 

individualizados, por vezes com aspecto fibroso. 

CONCLUSÕES 

Este trabalho, considerando o ·emprego de técnicas 

convencionais de caracterização tecnológica, possibilitou não 

só detetar pela primeira vez a presença de criolita em Pitinga, 

como também forneceu as informações necessárias para o 

planejamento dos estudos de desenvolvimento de processo. 

A identificação de criolita, face ao seu elevado valor 

agregado, resultou na implantação de uma campanha sistemática 

para a sua avaliação e quantificação, culminando na descoberta 

de um importante depósito de criolita maciça, cujas reservas 

hoje já superam 3 mt de criolita oontida. 

Um sumário das principais características dos vários 

minerais de interesse económico é apresentada na tabela VII. 

INDICAÇÕES DE ALTERNATIVAS DE BENEFICIAMENTO 

As características e a complexidade do minério primário de 

Pitinga, com a pre~isão do aproveitamento de vários minerais 

úteis, implicam em um fluxograma de processo extremamente 

complexo para o beneficiamento do minério em questão. 
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TABELA VII 

AMOSTRA "GRANITO CINZA 1 11 

TEORES E GRAU DE LIBERAÇÃO DOS MINERAIS ÚTEIS 

teores (%) 

zirconita 1,4 

cassiterita 0,24 

niobatos 0,20 

criolita 4, 7 

grau de liberação > 80% 

(acumulado abaixo de) 

0,595 mm 

0,297 mm 

o, 149 mm 

0,105 mm 

Os minerais pesados (cassiterita, zirconita e niobatos), 

embora com granulometria de liberação distinta, devem ser 

beneficiados inicialmente através de métodos de concentração 

densitária, já se podendo prever uma baixa recuperação para os 

minerais de nióbio. 

Sugere-se uma cominuição inicial a menos 0,595 mm (28 

malhas Tyler), seguida de uma etapa de concentração densitária 

em espirais. Os "middlings" desta operação seriam remoidos a 

menos 0,297 mm (48 malhas Tyler) e reprocessados em outro 

estágio de concentração densitária. Os pré-concentrados assim 

obtidos seriam reprocessados em estágios de limpeza, até a 

obtenção de um concentrado de pesados praticamente isento de 

minerais leves. Este seria secado e submetido a separações 

eletrostática e magnética com a obtenção dos produtos: 

- concentrado de cassiterita; 

- concentrado de nióbio; 

- concentrado de zirconita; 

- rejeites magnéticos. 
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A presença de sulfetos no minério poderia, eventualmente, 

acarretar na contaminação do concentrado de cassiterita em 

níveis acima dos tolerados pela fundição do estanho. Neste 

caso, os sulfetos seriam passíveis de remoção através de uma 

etapa de flotação. 

A criolita, principal bem mineral em termos de valor 

agre~ado, seria concentrada através de técnicas de flotacão, a 

partir do processamento dos rejeitos da concentração dos 

minerais pesados. 

Os leves da concentração densitária seriam adequados 

granulometricàmente, através de uma etapa de moagem, seguida de 

deslamagem e flotação. Frente ao pequeno conteúdo de criolita 

(4,7%) e a sua liberação em granulometria fina (80% para 

material passante em 0,105 mm), há que se cogitar duas 

alternativas para a etapa de cominuição, escolhendo-se aquela 

que provar melhor relação custo/benefício: 

- cominuição grosseira, 0,297 a 0,210 mm, seguida de 

deslamagem e flotação da criolita livre e daquela mista com 

os silicatos. o pré-concentrado obtido seria remoído até 

granulometria adequada de liberação e submetido às demais 

etapas de flotação; 

- cominuição até granulometria de liberação, seguida de 

deslamagem e flotação. Nesta condição ter-se-ia a moagem de 

toda a ganga silicática, implicando em um expressivo consumo 

de energia e de corpos moedores. 
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