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CONCENTRAÇÃO DOS MINERAIS PESADOS DO MINÉRIO PRIMÁRIO DE 
PITINGA, AM. PARTE I: ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS 

Kahn, H. ( l) 

o minério primário de Pitinga, AM, à semelhança dos depósitos 
aluvionares e colúvio-eluvionares atualmente explotados, 
apresenta importantes conteúdos de cassiterita, de zirconita e 
de minerais portadores de nióbio, além de alguma xenotima. 
Estudos de desenvolvimento de processo para a concentração dos 
minerais pesados presentes na rocha granítica foram efetuados 
através de testes de concentração densitária em espiral e mesa 
vibratória, seguidos de separações eletrostática e magnética. 
Os resultados alcançados permitiram não só a obtenção de 
concentrados individualizados de cassiterita, de zirconita e 
de minerais de nióbio, como também possibilitaram estabelecer 
estimativas de recuperações metalúrgicas nos concentrados 
passíveis de serem obtidos. Alternativas de beneficiamento para 
o aproveitamento dos minerai~ citados são discutidas na parte 
II do presente trabalho. 

HEAVY MINERALS CONCENTRATION FROM THE PITINGA PRIMARY ORE. 
PART I: MINERAL DRESSING STUDIES 

The Pitinga primary granitic ore, similarly to the alluvial 
and colluvial-eluvial deposits being exploited, presents 
interesting contents of cassiterite, zirconite and niobium 
minerals, as well as minor contents of xenotime. Mineral 
dressing studies to concentrate the heavy minerals, including 
gravity concentration, electrostatic and magnetic separation 
tests, were performed to establish the characteristics of the 
mineral concentrates and possible recoveries of the useful 
minerals. Alternatives for an upscaled plant flowsheet, to be 
confirmed in continuous pilot plant tests, were alsà defined, 
and are discussed in part II of the present paper. 

(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, urna das maiores jazidas de estanho 

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

empresa do Grupo Paranapanerna. As principais mineralizações de 

cassiterita, associadas a zirconita, minerais de nióbio, 

criolita disseminada e, secundariamente, xenotirna, estão 

geneticamente relacionadas a porção central de uma intrusão 

granítica, denominada Granito Madeira (1 e 2). 

São apresentados os estudos iniciais de desenvolvimento do 

processo de bene fi c i a mento para o aproveitamento dos minerais 

pesados presente s na rocha sã, subjacente ao depósito colúvio

eluvionar, atualme nte em lavra. Tais estudos, compreendendo 

ensaios de concentração densitária, seguidos de separações 

eletrostática e magnética, foram efetuados a partir de duas 

amostras compostas de testemunhos de sondagens. Estimativas de 

recuperações metalúrgicas e características dos concentrados 

obtidos são aqu i expostas. Os fluxogramas de beneficiamento, a 

serem pesquisados e detalhados em escala piloto, são discutidos 

na parte II deste trabalho (3). 

BENEFICIAMENTO DE CASSITERITA E MINERAIS PESADOS ~SSOCIADOS 

Os processos de beneficiamento aplicados à concentração de 

cassiterita são basicamente densitários e o circuito é 

estabelecido em função das características do minério e da 

natureza e forma de associação com os demais minerais 

presentes, alguns dos quais também podendo ser aproveitados 

corno subprodutos . 

A situaç ão mais simples refere-se a depós i tos aluvionares 

ou primários em que a cassiterita, predominantemente acima de 

0,074 mm (200 malhas Tyler), é praticamente o único mineral 

pesado presente. Nesta situação, a concentração da· cassiterita 

é efetuada exclusivamente por métodos densitários. A presença 

de outros minerais pesados associados, tais corno, ilrnenita, 

rutilo, zirconita, xenotima e rnonazita, dentre outros, pode 
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requerer a inclusão de etapas adicionais de separações 

magnética s ejou eletrostática, posteriormente à concentração 

densitá ria, ao passo que a presença de ouro . implica, 

usualmente, na inclusão de uma etapa de amalgamação (4). 

Minérios mais complexos, com presença de sulfetos ou 

cassiterita de granulação fina, requerem a inclusão de 

operações de flotação de sulfetos ejou cassiterita no processo 

de beneficiamento. 

Depósitos Aluvionares 

A concentração de cassiterita nos depósitos aluvionares, 

face à fo rma destes e à consequente mobilidade da lavra, é 

efetuada e m duas e tapas distintas: a primeira, concentração 

primária, é efetuada junto a lavra, gerando um pré-concentrado 

para subsequente tratamento numa unidade de concentração 

secundária, també m denominada de "tin shed'' ou reconcentradora. 

A concentração primária consiste numa operação que tem 

por objetivo a obtenção de um pré-concentrado de pesados, 

aliada a uma elevada recuperação de cassiterita. Os métodos 

densitár ios aplic ados compreendem jigagem, equipamento mais 

utilizado pelas mineradoras no Brasil (1, 5 e 6), usualmente 

com o emprego de dois ou três estágios de concentração. 

Espirais são também empregadas quando uma parcela mais 

expressiva da cassiterita situa-se no intervalo 

compreendido entre 0,177 e 0,044 mm (80 e 325 

respect~vamente) . 

granulométrico 

malhas Tyler, 

A concentração secundária compreende o processamento do(s) 

pré-concentrado( s ) gerado(s) numa ou em várias frentes de lavra 

utilizando, principalmente, métodos densitários. Cassiterita, o 

mineral de maior peso específico, é recuperada no concentrado 

final, com teore s acima de 65% de Sn. Os "middlings'', contendo 

ainda alguma cas s iterita e outros minerais pesados, podem ser 

reprocessados numa instalação a seco ou estocados para 

aproveitamento posterior. 
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Mineralizações Primárias 

O beneficiamento das mineralizações primárias portadoras 

de cassiterita basicament~ se distingue dos depósitos 

aluvionares .pela necessidade de uma etapa prévia de cominuição 

para a liberação da cassiterita,·além da eventual complexidade 

mineralógica do minério. A natureza dos minerais de ganga 

associados ejou a granulação da cassiterita podem requerer 

fluxogra mas d e processo bem distintbs daqueles aplicados aos 

depósitos aluvionares. 

Para os minérios em que a cassiterita é susceptível à 

concentração densitária, esta é usualmente realizada numa 

instalação única. Jigues ejou espirais são empregadas num 

estágio inicial, a depender da granulação da cassiterita; 

seguem-se mesas vibratórias, comumente com circuitos de grossos 

e finos independentes. Cones Reichert podem substituir as 

espirais primárias ("rougher") em instalações de grande 

capacidade. A presença de sulfetos acarreta a inclusão de uma 

etapa de flotação específica para a remoção destes, situada 

logo após a concentração densitária, ou intercalada entre os 

últimos estágios de limpeza. Parcela ·adicional de cassiterita 

fina, perdida nos rejeitas da conceritração densitária, pode ser 

recuperada através de flotação. 

Minérios com cassiterita de granulação abaixo de 0,044 mm 

são benef iciados por flotação, processo este que para a 

cassiterita tem a sua maior eficiência em granulometrias da 

ordem de 0,01 mm. No entanto, os custos deste processo e o 

baixo preço do estanho no mercado internacional tem 

inviabilizado 

flotação. 

a concentração de cassiterita 

Depósitos Colúvio-eluvionares 

através de 

Os depós i tos colúvio-eiuvionares correspondem a uma 

situação geológica intermediária entre a mineralização primária 

e os depósitos aluvionares, no qual a rocha pré-existente foi 
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intemperizada e o material residual sofreu algum transporte. 

Os métodos de beneficiamento adotados para o processamento 

deste tipo de material são os mesmos que os anteriormente 

descritos. As principais características comuns a este tipo de 

minério, que devem ser consideradas no seu beneficiamento, 

referem-se ao conteúdo usualmente elevado de argilas e, por 

vezes, à liberação incompleta dos minerais de interesse. 

Métodos de Beneficiamento Adotados em Pitinga, AM 

A mina de Pitinga engloba tanto depósitos aluvionares e 

uma importante cobertura colúvio-eluvionar. 

Os depósitos aluvionares em função de suas características 

e porte são lavrados segundo diferentes procedimentos: 

instalações móveis, instalações flutuantes e dragagem (7). o 

beneficiamento do minério segue o modelo clássico, com várias 

instalações de concentração primária, uma instalação 

secundária, reconcentradora ou "tin shed", denominada de UBM2, 

e outr·a instalação a seco para reprocessamento dos "middlings" 

da reconcentradora, denominada de UBM3. 

O minério colúvio-eluvionar, cuja lavra é efetuada através 

de desmonte mecânico, é processado em instalações fixas de 

concentração, em que são empregados processos de cominuição e 

classificação seguidos de concentração dos pesados por meio de 

jigues e espirais (2). o concentrado obtido é reprocessado nas 

instalações UBM2 e UBM3, citadas acima. 

AMOSTRAS ESTUDADAS 

O presente estudo foi conduzido basicamente com uma 

amostra originada da composição dos testemunhos de vários furos 

de sondagens situados na linha LP 1250 da mina de Pitinga, aqui 

denominada "Granitos Cinza e Vermelho Compos tos". Estudos 

complementares foram posteriormente realizados a partir da 

amostra "Granito Cinza 2". As massac> consideradas foram, 

respectivamente, de 300kg e 535~g. 
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Ambas as amostras foram unicamente objeto de estudos de 

desenvolvimento de processos de beneficiamento. Admitiu - se que 

os resultados dos estudos de caracterização anteriormente 

realizados (8), pudessem ser estendidos para ambas as amostras, 

particularme nte no que se refere à granulomet r ia de liberação 

dos minerais pesados . Tal procedime nto, sem rigor científico e 

envolvendo o r isco de ter que se repetir todo o trabalho, foi 

adotado com o propósito de minimizar custos e, principalmente 

tempo, tendo sido apoiadd em aná lises petrográficas que 

indicavam variações de pequena expre~são na granulação dos 

minerais pesados na jazida. Posteriormente, a reali zação dos 

ensaios de beneficiamento mostrou que esta hipótese de trabalho 

foi válida, não tendo implicado em erros significativos . 

Os teores dos elementos de interesse nas amostras ora 

piocessadas e na anter iormente caracterizada (8) I " Granito 

Cinza 1", são aprese·ntados na tabela 1. 

TABELA 1 

TEORES DOS ELEMENTOS DE INTERESSE (%) 

zro2 
Sn 

Nb 2o5 
Ta 2o5 

Y203 

METODOLOGIA 

Granito 

Cinza 1 

0,82 

0,19 

0,15 

0,03 

0,038 

Granito Cinza 

Vermelho Comp . 

0,89 

0,14 

0,15 

0,02 

0,034 

Granito 

Cinza 2 

0,71 

0,15 

0,18 

0,02 

< 0,01 

Um sumário das principais características dos minerais 

pesados de interesse económico, tabela 2, destaca que es t es 

apresentam granulometrias de liberação distintas, já se podendo 

prever uma baixa recuperação para os minerais de nióbio . 
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TABELA 2 

TEORES E GRAU DE LIBERAÇÃO DOS MINERAIS PESADOS 

densidade teores (%) grau de liberação > 80 % 
(acumulado abaixo de) 

zirconita 
cassiterita 
niobatos 

4,7 
6,9 

4,7 a 5,2 

1,4 
0,24 
0,20 

0,595 mm 
0,297 mm 
0,149 mm 

Valores obtidos para a amostra "Granito Cinza 1" (8) 

Com base nessas informações a amostra "Granitos Cinza e 

Vermelho Compostos " foi processada de acordo com o esquema 

previamente sugerido no estudo prévio d e 

tecnológica, o qual é detalhado a seguir. 

caracterização 

A cominuição da amostra foi efetuada em dois estágios. O 

primeiro consistiu de uma britagem em britador de mandíbulas, 

em circuito aberto; seguiu-se uma moagem em moinho de rolos, em 

circuito fechado com peneira de 0,595 mm. o produto de moagem 

foi processado através dé espiral, modelo LG7, em circuito 

aberto. Os "middlings" deste estágio foram cominuídos a menos 

0,297 mm e novamente processados por meio de espiral. 

Os concentrados "rougher" e do reprocessamento dos 

"middlings'' foram tratados individualmente em mesa Mozley de 

laboratório, modelo C800, gerando concentrados de alto teor de 

minerais pesados. 

Os concentrados de pesados foram então compostos e 

submetidos à separação elet;rostá tica em separador de alta 

tensão, com rolo de 10 polegadas de diâmetro. Estes ensaios 

foram conduzidos com o objetivo de gerar dois produtos 

com elevadas recuperações metalúrgicas de Sn e principais, 

zro2 , respectivamente. 

Os produtos condutores e não-condutores 

eletrostática foram submetidos à separação 

separador 

visando 

eletromagnético isodinâmico Frantz, 

determinar as características e 

da separação 

magnética em 

modelo L1, 

recuperações 

metalúrgicas dos produtos finais passíveis de serem obtidos. 
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CONCENTRAÇÃO DOS MINERAIS PESADOS 

Amostra "Granitos cinza e Vermelho Compostos" 

A amostra após cominuição a menos 0,595 mm foi submetida a 

um ensaio "rougher'' em espiral, visando a geração de massa para 

os ensaios subsequentes. As condições operacionais foram 

inicialmente ajustadas em circuito fechado; este, 

posteriormente, foi aberto para o processamento do restante da 

amostra. Os resultados deste 

granulométricas dos produtos 

ensaio, 

obtidos e 

com análises 

respectfvas 

recuperações metalúrgicas são apresentados na tabela 3. 

O concentrado "rougher", 4,52% em peso da alimentação, 

mostra teores de 2,74% Sn, 

recuperações metalúrgicas 

14,4% de zro2 e 1,16% de Nb 2o 5 ; as 

são de 75,7%, 78,9% e 35%, 

respectivamente. Os "middlings", 27,5% em peso, carreiam 9,8% 

do Sn, 12,0% do zro2 e 27,6% do Nb2 o 5 . 

As recuperações dos elementos úteis para os concentrados 

nas várias frações granulométricas são muito semelhantes aos 

resultados dos estudos de grau de liberação da amostra "Granito 

Cinza 1" (tabela 2), mostrando a validade da hipótese de 

trabalho assumida. No concentrado de pesados, a fração 

compreendida entre 0,595 e 0,297 mm mostra recuperações de 

72,4% de Sn, 90,5% de zro2 e 23,5 % de Nb2 o 5 ; os valores das 

recuperações de Sn e Nb2o 5 são crescentes até 0,074 mm, 

granulometria a partir da qual voltam a descrescer por razões 

de eficiência do processo. 

Os "middlings" do estágio "rougher" foram remoidos em 

moinhos de bolas a menos 0,297 mm, e submetidos a um segundo 

estágio em espiral, em condições operacionais semelhantes às 

adotadas para o "rougher". O concentrado obtido 3,2% em peso 

no ensaio ou 0,60% sobre a amostra, apresenta teores dosados 

de 1,33% de Sn, 8,21% de zro2 e 2,6% de Nb2 o 5 e recuperações 

metalúrgicas, respectivamente, de 52,7%, 57,2% e 42,8%. 

operação representa ganhos suplementares de 5,2% de Sn, 

de zro2 e 9,7% de N~2 o5 sobre a amostra. 

Esta 

6,9% 



TABELA 3 

AMOSTRA "GRANIT O CIIILA [ \IEIU.4HHO Cl»4P." ANAliSES GRA.I/Ul C..liAICAS E WIMICAS POR fAIXA DOS PROOUTOS DO ENSAIO .. AOJGHER .. EM ESPIRAl 

PROOUTO 

I . . . . . . 

REJEITO 

fRACAO 

, ... , 
. 0,595 • 0,297 

. 0,297 + 0,149 

. 0,149. 0,074 

0,074 

TOTAL CALCULADO 

TOTAL DOSADO 

I "•IODtiiiGS" • 0,59'5 • 0,297 

. 0,297 + 0,149 

. 0,149 • 0,074 

. 0,074 

TOTAL CALCULADO 

TOTAL DOSADO 

COIIICENTR.ADO • 0,595 + 0,297 

0,297 + o, 149 

- 0,149 + 0,074 

0,074 

TOTAL. CALCULADO 

TOTAL DOSADO 

I AliNENTACAO · 0,595 + 0,297 
. "0,297 • o, \49 

O, 149 + 0,074 

0,074 

X EH PESO 

ensaio SAOStra 

48.96 H.26 

24.54 16.67 

9.82 6.67 

16.68 11.33 

100.00 67.94 

41.05 

30.67 

16.73 

11.35 

11.31 

6.50 
4.61 

3.13 

100 . 00 27.54 

33.26 

22.94 

22.90 
20.90 

100.00 

1.50 
1.04 
1.04 
0.94 

4.52 

46 . 07 46.07 
26.21 26.21 

12.31 12.31 
15.40 15.40 

TOTAL CALCULAD0(1) 100 . 00 ,00.00 

TOTAL CALCULAOO(Z) 

JOTAL DOSADO 

TE~ES (X) 

Sn lr02 Jr(b205 

0.03 0 . 038 0.084 
0.02 0.047 0.065 

0.018 0.064 0.053 

0.075 0.23 o. 13 

0.03-4 0.075 0.084 
0 .035 

0.059 

0.035 
0.027 

0.13 

0.054 

0.058 

0.11 

0.15 
0.34 
0.24 

0 .43 

0.30 

0.36 

2.90 15.90 

3.71 16.14 

1.62 3.94 
1.67 z.n 

2.54 

2.74 

0.13 

0.17 

0.16 

o. 18 

0.15 

0.16 

0 .14 

13.71 

14.40 

0.93 

0 . 76 

0.4;; 

0.40 

0 . 75 
0.82 

0.89 

0.082 

o. 13 

0.12 

0.11 

o. 18 

0.13 

o. 15 

0.87 

1.25 
1.26 
1.17 

1.34 

1.16 

0.12 
0.17 

0.18 

0.20 

0.15 
0.15 

0 . 1s 

,1) TOTAL CALCUlADO Cat BASE NAS ANAL!SES GRAI!jULC»>ET RICAS 

DISTAIBUICAO NA fRACAO (X) 

Sn ZrDZ Nb20S 

43.36 24.88 46.98 

14.49 15.42 19.00 

5.22 6.40 6.10 
36.93 51.30 25.82 

100.00 100.00 100.00 

44.61 }4.61 41.29 

19.90 35.39 28.66 
8.32 11.54 14.24 

27.18 16 . 46 15.81 

100.00 100.00 100.00 

36.04 61.85 21.54 
33.56 27.01 38.43 

14.63 6.58 21.82 

13.77 3.55 18.21 

100.00 100.00 100.00 

39.49 57.22 36.33 
29.35 27 . 14 28.91 

12.S9 7 . 46 14.25 

18.57 8 . 18 20.48 

100.00 100.00 100.00 

(2) TOTAl (.ALCULAOO A PARI IR DOS PROOUTOS F JlríAIS 00 ENSAIO "RWGHER" EH ESPIRAL COMCEWTRADOJI.A 

DISTRIBUICAO liA AMOSTRA (X) 

Sn 

6.30 

2.11 

0.76 
5.37 

14 . 54 

4.35 

1.94 

0.81 
2.65 

9.76 

lrOZ Nb205 

2. 11 
1.40 

0 . 76 
4.65 

18.26 

7.06 
2.31 
9.63 

9 .06 37.28 

4.16 11.'1 
4.25 7.92 

1.6.3 ].94 

1.98 4.37 

12 .02 27.64 

28.80 49.60 7.56 

15.41 21.ll 13.48 

11.06 5.20 7.66 
10.42 2.80 6.39 

75.70 78.92 35.06 

39.45 56 . 02 37.23 

l9 . 46 26 .97 28.48 

12.65 1 .se 13.90 
18.44 9.43 20.38 

100.00 100.00 100.00 

RECUPEAACAO ~O lESIE POR I 

FRACAO GRANUL(J(ElRICA (X) 1 

Sn Zr02 Wb20S I 

16.56 2 . 94 50.15 

7.45 3.84 14.42 
6.25 7.61 16.18 

29.99 42.37 46.90 

11.07 6.57 26.3.8 

6.65 \4 . 16 22.99 

6.47 19.71 2.1.19 

14.3-4 21.85 17.91 

n.~ oo.n n.u 
~-~ 82.00 ~.H 

u.u n.~ ~.u 

HM n.re n .w 

100.00 100.00 100.00 

\00.00 100. 00 100.00 

100.00 100.00 100.00 
100.00 100.00 100.00 

·I 

""' ,_. 
-.J 
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Os concentrados dos estágios "rougher" e do 

reprocessamento dos "middlings", ai nda com expressivos 

conteúdos de leves, foram submetidos a estágios "cleane r" 

previamente à etapa de separação eletrostática. Face às 

peque~as quantidades de concentrado geradas a t é então, 

verificou-se não ser factível a realização d e estágios 

"cleaner" nos equipamentos disponíveis. Optou-se então , pela 

utilização de 

laboratório, 

mesa Mozley caoo, 
que, segundo 

equipamento descontínuo de 

afirmação do fa bricante, 

possibilitaria a execução de ensaios de concentração densitária 

com eficiência equivalente à obtida em mesa v ibratóri a . 

As operações efetuadas não lograram obter os resultados 

previstos; os produtos pesados continham uma certa parcela de 

leves, enquanto que os leves apresentavam conteúdos expressivos 

de pesados. Separações em líquidos densos, em densidade de 3 , 30 

gjcm3 , foram efetuadas a partir dos rejeites leves , visando 

avaliar as recuperações dos elementos de inte resse. 

Do processamento do concentrado "rougher " obteve-se um 

produto pesado representando cerca de 60% do peso deste ou 

2,67% da amostra, com enriquec imentos da ordem de 1, 7 vezes 

para o Sn, Zro2 e Nb 2o 5 , aliados a recuperações no ensaio 

superiores a 98% para estes elementos . Para o produto pesado 

gerado a partir do concentrado do reprocessamento dos 

"middlings" tem-se enriquecimentos da ordem de 2,3 vezes, com 

recuperações no ensaio superiores a 95% . 

Um sumário dos ensaios de concentração densi t ária citados 

é apresentado na forma de fluxograma na figur a 1. 

As principa is características do concentrado de pesados 

são expostas na tabe la 4. 

Ensaios complementares com a Amostra "Granito cinza 2" 

Os ensaios rea l izados com a amostra "Granito Cinza e 

Vermelho Compostos", anteriormente descritos, permitiram 

estabelecer uma proposição inicial de fluxograma para a etapa 

de concentração densitária. 



ESPIRI1L 

"ROUGH ER" 

i L' -------, 

' 
~~ 
I 27 , 54 I 
i U,05~~ 
lo.Je [ 1o ,n j 
i U,I J I 24,6 ] ; 

I 
! 

PENEIRI111ENTO ~ • ' 0,297 11M 

EH 3, : 97 "" 

I 

t 1-: 00GE~ 

ES PI RA L 

i li 

RGH. LJ.11E 

1,85 

0,1!)9 O, 74 

0,969 9,14 ' 

9,1!)1 0,66 i 

I 

r·- ·····J 
I 

MESA M02Ll'IIMI 

M!DDL. LE\IE 

0,35 

9,194 9,24 

-----~·li 

~ ··- 9,19 9,99 

i flfj. ri! li V L. 

! 1 19 . 94 1 
i I B,02lj 2,W 

.r 1'··:1 , "I ! 9,055 7,61 

~ 
~ 

; REJ. cOPIP. 

I 8 7. s s . 
9 . ~32 1 18, 73 

I 9,999 1 JJ,36 

1 9,976 / 46.24 

' ' .. ______ _ _ __ _ J 

I 

" IIDDL. HIDDL. ' 

i--.7 ' '"~ ·-j 
' • ''"'' I 
I 0,04 2~ 1,96 i 
r-o.3S I 3,20 l 
I I i B,H I 6,81 i 

I 

' 

r · · · · · · · · · ·· · 

i c Oh C. .HDVL. 1 9,29 9,49 

·- - -! 0, 60 

I 1,27 1 5,o5 

I ___ _ __ _ _ ____ _ __ _ __ J 

o I 

--- -;' , r· -- - -- ---- - - - ------- - - - - - -1 

LEGENDA 

"" EliSOJOS DE FLOTOCAO DE CRIOLITA 
PRODUTO 

X EM PESO 

Y. Sn l't'C Sn Y. 

Y. Zr02 l't'C Zr02 Y. 

Y. Nli20S 

FIGURA 1 
l'fC N!i205 Y. 

419 

RGH. PESADO 

2,67 

4.11 73.~4 

22,7 79,22 

1,95 36,99 

c..___ 

10 DENSO 

HIDDL. PESADO 

0,25 

2,87 4,81 

18,2 5,99 

5,56 9,72 

COMPOS!CAO PARA 

SEP. ELETROSTATI ca 

COHC. PESADOS 

2,92 

4,90 78,35 

22,3 85,21 

2,26 45,81 

FLUXOGRAMA DOS ENS~IOS DE CONCENTRACAO DENSITARIA 



TABELA 4 

AMOSTRA "GRANITOS CINZA E VERMELHO COMPOSTOS " 

TEORES E RECUPERAÇÕES PARA O CONCENTRADO DE PESADOS 

4 20 

teores (%) recuperação (%) 

Sn 4,00 78,35 

zro2 22,3 85 , 21 

Nb2o5 2,26 45,81 

Ta 2o5 0,38 

Y203 0,43 

o processamento subsequente da amostra "Granito Cinza 2'' 

tinha por objetivo verificar esta proposição, introduzindo 

eventuais modificações para um futuro circuito em escala 

piloto, gerando um rejeito final para posteriores estudos de 

concentração de criolita (2). A cominuição foi efetuada em dois 

estágios gerando um produto final com granulometria inferior a 

0,595 mm (28 malhas Tyler). Este foi processado em circuito 

aberto, através de duas espirais modelo LG7 em série, 

compreendendo os estágios "rougher" e "scavenger" 1. o 
concentrado "scavenger" 1 recirculava para a alime ntação do 

"rougher" e os ''middlings" no próprio estágio em que foram 

gerados. 

O concentrado "rougher" foi remoido a menos 0,297 mm (48 

malhas Tyler). Na sequência efetuaram-se dois ensaios de 

concentração em mesa vibratória de 0,67 m2 de área, sendo que o 

segundo cdrresponderia ã "recirculação" dos "middlings'' do 

primeiro. No primeiro e~saio foram gerados dois concentrados 

distintos de pesados, visando avaliar as possibilidades de uma 

separação cassiteritajzirconita por métodos densitários . 

Os rejeitas dos dois ensaios em mesa vibratória foram 

compostos, remoídos em moinho de jarro a menos 0,14 9. mm, e 

reprocessados num terceiro ensaio em mesa vib~atória. 

o primeiro ensaio em mesa vibratória, efetuado a partir 
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do concentrado "rougher" remoído a menos 0,297 mm, · gerou dois 

concentrados distintos . o concentrado denominado A1, com teores 

de 29,9% de Sn e 8,4 % de Zro2 e recuperações metalúrgicas de 

33,9% de sn e 2,2 % de zro2 sobre a amostra, evidencia a 

possibilidade de uma boa separação entre a cassiterita e a 

zirconita, a ser futuramente otimizada escala piloto. 

O concentrado B1 e os obtidos nos demais ensaios em mesa 

vibratória apresentaram c omposições similares, com teores de 

zro2 entre 21, 6% e 24,7%, Sn entre 1,0% e 3,5% e Nb2o 5 entre 

2,1% e 2,8%. 

As principais características de.stes concentrados, 

comparadas com as obtidas a partir da amostra "Granitos Cinza e 

Vermelho Compostos " (GCVC) , são apresentadas na tabela 5. 

TABELA 5 

TEORES E RECUPERAÇÕES PARA OS CONCENTRADOS DE PESADOS 

% PESO TEORES (%) RECUPERAÇÃO ( %) (1) 

Sn _zro2 Nb 2o 5 sn zro2 Nb 2o 5 
---------------------------------------------~-----------------

cone. A1 0,183 29,9 8,35 5,36 33,9 2 '2 6,5 

cone. B1, 2 e 3 2,326 3 ,1 22,8 2,67 44,4 75,2 41,0 

total 2 ,509 5,0 21,8 2,86 78,2 77,4 47,5 

GCVC 2,92 4,00 22,3 2,26 78,4 85,2 45,8 

{1) recuperação sobre a amostra 

SEPARAÇÃO ELETROSTÁTICA 

Os estudos de separação eletrostática foram efetuados 

sobre uma amostra composta dos concentrados pesados, gerados no 

último estágio de concentação densitária do processamento da 

amostra "Granitos Cinza e Vermelho Compostos". 

Inicialmente foram conduzidos mais de uma dezena de 

ensaios com o propósito de definir as possibilidades e as 
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condições operacionais para se atingir as metas desejadas: 

- condutores com elevada recuperação de Sn (> 90%); 

não-condutores com elevada recuperacão de zro2 (> 90%). 

Para maior eficiência da separação eletrostática, todos os 

ensaios foram conduzidos com o material previamente 

classificado em duas frações granulométricas: 

- retido em 0,210 mm; 

- passante em 0,210 mm e retido em 0,044 mm. 

A fração passante em 0,044 mm não foi processada por se 

situar fora da faixa granulométrica re~omendada para a 

aplicação desta técnica de concentração (9 e 10). 

As variáveis pesquisadas foram: posição dos eletrodos, 

campos elétricos (DC e AC), velocidade do rolo e posição dos 

septos. A temperatura da alimentação situou-se entre 100 e 110 

graus Celsius. As vazões dos ensaios não foram medidas, dada a 

pequena quantidade de concentrado de pesados disponível; 

procurou-se, no entanto, uma padronização visual, mantendo uma 

fina película de material sobre o rolo. Ao final de cada ensaio 

eram retiradas pequenas alíquotas para análises, proporcionais 

às massas dos produtos gerados, com reconstituição da amostra 

~ara os ensaios subsequentes. 

Finda a série de ensaios exploratórios e a análise dos 

produtos obtidos, optou-se, previamente à continuidade dos 

estudos de separação eletrostática, por: 

- realizar duas séries iimultáneas de ensaios, uma com o 

concentrado a menos 0,595 mm, e outra com o mesmo cominuído 

a menos 0,297 mm, visando uma melhor avaliação das 

interferências da liberação da cassiterita e dos minerais 

de nióbio. 

executar uma separação em líquido denso, em densidade 

3,3 gjcm3 (di-iodeto de metileno), para a remoção da 

parcela remanescente de ganga silicática e dos fluoretos. 

Os resultados ensaios de separação eletrostática e, 

posteriormente, de separação magnética foram nitidamente 

superiores 

tal sorte 

para o concentrado cominuído a menos 0,29} mm, 

que somente estes serão aqui apresentados 

de 

e 
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discutidos; para maiores detalhes consultar Kahn (2). 

A separação em meio denso possibilitou a remoção de 19,2% 

de leves presentes no concentrado de pesados cominuído a menos 

0,297 mm. O conteúdo de leves é expressivamente mais elevado 

para a fração entre 0,210 e 0,044 mm. A recuperação metalúrgica 

no ensaio, para os produtos afundados, é superior a 99% para o 

Sn e o Zro2 e da ordem de 98% para o Nb2o 5 . 

Os resultados dos e nsaios de separação eletrostática, 

incluindo o reprocessamento dos "middlings", são apresentados 

na tabela 6. Os condutores apresentam um teor médio de 21,9% de 

Sn, aliado a uma recuperação de Sn no ensaio da ordem de 90%; 

os não-condutores, com 40,1% de zro2 , mostram recuperações de 

zro2 , acima de 97 %. Os "middlings", a serem recirculados numa 

operação industrial, carreiam cerca de 4% do total de Sn e 

Nb205 contidos na amostra; sistematicamente, estes exibem uma 

tendência a enriquecimento em nióbio e, 

estanho. 

secundariamente, · em 

Os minerais de nióbio apresentam um comportamento muito 

sensível 

partição 

a pequenas variações nas condições 

do Nb2o 5 nos produtos obtidos 

operacionais. A 

foi quase que 

equitativa. Salienta-se que, nos ensaios ora conduzidos, não 

houve maior preocupação na otimização da recuperação deste 

elemento, devendo esta ser objeto de trabalhos futuros. 

SEPARAÇÃO MAGNÉTICA 

Os ensaios de separação magnética foram realizados em 

separador eletromagnético isodinâmico Frantz, tendo por 

objetivo determinar as características e índices de recuperação 

metalúrgica d?s produtos passíveis de serem gerados a partir do 

processamento dos condutores e não-condutores da etapa de 

separação eletrostática. 

Os resultados obtidos, considerando a média ponderada das 

duas frações processadas, -0,297 +0,210 mm e -0210 +0,044 mm, 

são apresentados na tabela 7. 
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Os produtos condutores MAG O e MAG 1, cerca de 50% em 

peso dos condutores da separação eletrostática, correspondem 'a 

um rejeito magnético constituído basicamente por oxi-hidróxidos 

de ferro e ilmenita. 

O condutor MAG 2 corresponde a um pré-concentrado de 

nióbio com teor de 22,4% de Nb2o 5 , aliado a uma recuperação 

metalúrgica de 11,3% sobre a amostra. Os principais minerais 

associados a este produto são cassiterita, oxi-hidróxidos de 

ferro, zirconita e torita. A parcela de cassiterita magnética 

associ~da é da ordem de 8% do total de estanho contido. 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 
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o condutor NMAG corresponde essencialmente a um 

concentrado de cassiterita, 57, 5 % de sn, tendo a zirconita como 

principal impureza, 5, 5 6% de zro2 . Sulfetos, constituídos 

principalmente por pirita, ocorrem subordinadamente. A parcela 

de Sn contida neste produto é da ordem de 50% do total contido 

na amostra estudada. 

O não-condutor MAG 1, cerca de 8% em peso do concentrado 

de pesados, constitue outro rejeito magnético, composto por 

oxi-hidróxidos de ferro e silicatos pesados, zirconita e 

anfibólio principalmente. Xenotima conce ntra-se neste produto, 

o qual apresenta teores de Y203 de apenas 1,8 %. A maior 

parcela do ítrio presente ne sta amostra encontra-se associada à 

zirconita e aos minerais de nióbio. 

O não-condutor ~AG 2 corresponde a outro pré-concentrado 

de nióbio, porém com expressivos conteúdos de silicatos 

pesados· - zirconita e torita principalmente. O teor médio de 

Nb 2o 5 é 12,3%, correspondendo a uma recuperação de 16,9 % do 

total de nióbio contido. 

o não-condutor NMAG, constituído essencialmente por 

zirconita, apresenta um teor de 55,7% de zro2 , equivalente a 

uma recuperação de 69,5 % do total de zircônio contido. 

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS FINAIS OBTIDOS 

Um sumário das principais características e recuperações 

metalúrgicas para os vários produtos obtidos é apresentado na 

tabela 8. As recuperações a presentadas desconsideram a 

recirculação dos "middlings/middlings" da separação 

eletrostática. 

Estas 

de ensaios 

estimativas deverão ser revistas após a 

em escala piloto, de acordo com as 

estabelecidas para os ensaios em escala piloto 

realização 

proposições 

( 3) . Algumas 

considerações podem ser efetuadas desde já: 
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TABELA 8 

TEORES E RECUPERAÇÕES DOS PRODUTOS FINAIS OBTIDOS 

% PESO TEORES (%) RECUPERAÇÃO (%) 

Sn Zro 2 Nb 2o 5 Sn zro2 Nb2o 5 
---------------------------------------------------------------
rej. magneticos 0,458 1,29 2,49 1,44 4' 2 1,2 3,5 

pré-cone. Nb (1} 0,090 14' 3 3,01 22,4 8' 3 0,3 11,3 

pré-cone. Nb ( 2) 0,253 0,56 18,6 12' 3 1' 1 5,4 16,9 

cone. cassit. 0,132 57,5 5,56 1,54 49,1 0,9 1,1 

cone. zirconita 1,088 0,27 55,7 0,45 2,2 69,5 2,7 

(1) condutor magnético 

(2) não condutor magnético 

- as recuperações de Sn e Nb 2o 5 nos concentrados finais 

deverão ser algo mais elevadas. Tal premissa se baseia na 

recirculação dos "middlingsjmiddlings" da separação 

eletrostática (4,2% do Sn e 3,7% do Nb 2o 5 contidos), bem 

como na obtenção de um concentrado final de cassiterita por 

meio de concentração densitária, seguido de reprocessamento 

dos "middlings" numa instalação a seco, minimizando assim 

as perdas de cassiterita magnética; 

numa operação industrial, a maior parcela do produto 

condutor magnético (MAG O) pode ser removida através de 

separadores magnéticos de tambores, logo após a etapa de 

concentração 

eletrostática. 

densitária, previamente à sepa;ração 

- a otimização futura da etapa de separação eletrostática 

deve fazer com que a maior parcela dos minerais de nióbio 

se concentrem no produto condutor magnético de alta 

intensidade (MAG 2). Adicionalmente, deverão ser procuradas 

alternativas para a recuperação da parcela remanescente de 

nióbio associada ao não-condutor MAG 2. 

- o condutor não magnético (NMAG), concentrado de 

cassiterita, a depender do conteúdo de zirconita associada, 
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deverá ser reprocessado em separador eletrostático de 

placas, visando a remoção desta última, em operação 

semelhante à existente na unidade de reprocessamento a 

seco dos "middlings'' da concentração densitária do minério 

colúvio-eluvionar de Pitinga (usina UBMJ). 
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