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RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados da caracterização tecnológica efetuada em amostras de minério de fosfato da porção 
noroeste do Complexo alcalino-carbonatítico de Salitre, município de Patrocínio, MG. Os estudos, desenvolvidos em 
amostras provenientes de furos de sondagem, tiveram como principal objetivo a avaliação da composição mineralógica 
e das propriedades inerentes aos minerais de minério e de ganga, tais como estado de alteração, presença de películas 
superficiais de recobrimento, associações dos minerais, composições mineralógicas e químicas das espécies presentes, 
dentre outras, bem como suas possíveis implicações no processo usual de concentração de apatita (flotação catiônica). 

As amostras dos furos N-112 e P-120 são as mais ricas em termos de teores de Pp
5

, 12,8 e 13,6%, respectivamente; o 
menor teor refere-se a amostra do furo P-1 04, com 5, 7% de P p 

5
. Análises mineralógicas efetuadas mediante a conjugação 

de técnicas de difração de raios X, microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura, aliadas a resultado:. de 
análises químicas, permitiram verificar que a mineralogia das amostras é bastante semelhante, com significativas 
variações nas proporções relativas dos seus principais constituintes: apatita, quartzo, feldspatos, filossilicatos (minerais 
micáceos e caulinita) e oxi-hidróxidos de ferro; como minerais acessórios e traços foram observados alumino-fosfatos 
(gorceixita e/ou goyazita), titanita, perovskita, anatásio, pirocloro, minerais de manganês e fosfatos de terras raras. 

A quantidade de apatita impregnada por oxi-hidróxido de ferro está compreendida entre 2 e 15%; sua granulação de 
liberação situa-se entre 0,21 e 0,30 mm. A parcela de P p 

5 
apatítico, para o material classificado acima de 0,03 7 mm, varia 

em torno de 92 a 96% para todas as amostras. 

Os resultados obtidos indicam que o material estudado não apresenta maiores dificuldades para a concentração da apatita 
por ftotação catiônica; no entanto deve ser avaliada uma eventual interferência principalmente dos minerais portadores de 
cálcio e titânio (perovskita e titanita) . As perdas previstas em uma etapa de deslamagem situam-se entre 25,2 e 34,9% e a 
recuperação potencial na ftotação foi estimada entre 75 a 90%. 

L INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta os resultados dos estudos de caracterização mineralógica e tecnológica desenvolvidos em amostras 
provenientes do depósito de fosfato da porção noroeste do complexo alcalino-carbonatítico de Salitre, localizado no 
município de Patrocínio, a cerca de 245 km a noroeste de Belo Horizonte, na região do Triângulo Mineiro, MG. 

O minério estudado refere-se a uma mineralização supérgena de fosfato, com mineralogia complexa, em área onde são 
escassas as informações sobre as características mineralógicas e tecnológicas do material mineralizado. As principais 
informações disponíveis na literatura referem-se a estudos de Barbosa et ai (1970) e Grossi Sad (1971). Segundo estes 
autores, são raros os afloramentos "in situ", sendo que parcelas expressivas das descrições existentes foram efetuadas a 
partir de blocos rolados, já em estágio avançado de alteração; uma extensa cobertura de solo laterítico argiloso cobre todo 
o complexo, mascarando as litologias subjacentes. 

As litologias de maior importância referem-se a mica peridotitos, piroxenitos e carbonatitos, sendo muito comuns tipos 
transicionais entre estas; peridotitos, por vezesfenitizados, correspondem às rochas de maior distribuição em área. Rochas 
de natureza piroxenítica, aparentemente o segundo tipo li to lógico em termos de distribuição no depósito, variam em função 
da proporção dos minerais acessórios presentes, podendo ser classificadas em flogopita piroxenito, perovskita piroxenito, 
apatita piroxenito e magnetita piroxenito; carbonatitos, essencialmente sovíticos (calcita carbonatitos), também mostram 
variações gradacionais e ocorrem na forma de veios ou diques de pequena expressão na porção sul do complexo. 

Os depósitos de fosfato associados a complexos alcalino-carbonatíticos apresentam peculiaridades próprias, seja quanto 
aos minerais de fosfato presentes, dos quais a apatita é o único passível de aproveitamento, aos minerais de ganga, às 

57 



Braz, A. B. ; Kahn, H.; Ratti, G.; Tassinari, M. M. M. L. 

formas de associações mineralógicas, distribuição granulométrica, além da impregnação superficial e grau de liberação 
da apatita, dentre outras. Em face da complexidade destes minérios, fazem-se necessários estudos sistemáticos de 
caracterização mineralógica e tecnológica visando fornecer subsídios para fins de seu aproveitamento (Bom e Kahn, 
1990); estes estudos são realizados desde a fase de pesquisa mineral até em apoio a rotina do planejamento de lavra e 
processamento industrial. 

Ainda segundo estes autores, uma das características do processo de concentração por ftotação direta, ou catiónica, da 
apatita é que este não é seletivo unicamente para este mineral: ftotam tanto a apatita como alguns minerais de ganga, 
particularmente os portadores de cátions de elementos alcalino-terrosos (Ca, Mg e Ba), tais como carbonatos, silicatos 
ferro-magnesianos, titanita, perovskita e barita. Portanto, em termos de caracterização tecnológica, devem ser enfocados 
os principais aspectos e variáveis que interferem mais sensivelmente na seletividade do processo de concentração, ou seja, 
as características da apatita, a natureza dos minerais de ganga, o conteúdo de finos e a variabilidade destas propriedades na 
jazida. Em termos de características intrínsecas da apatita que podem afetar substancialmente a sua flotabilidade, podem 
ser citadas sua composição, cristalinidade, impregnação superficial por oxi-hidróxidos de ferro, morfologia e rugosidade 
superficial, além, obviamente, de sua liberação. 

2. METODOLOGIA 

O procedimento experimental adotado neste estudo foi subdividido em duas etapas: na primeira, as amostras foram 
classificadas mediante peneiramento a seco em 19,1 mm, seguido de britagem da fração retida em britador de mandíbulas, 
em circuito fechado com peneira. O produto obtido foi, na seqüência, submetido a tamboramento a 50% de sólidos em 
massa, por um período de 1 O minutos, com o objetivo de desagregar o material. O material resultante, por sua vez, foi 
classificado por peneiramento a úmido em peneiras com aberturas de 12,7 mm, 6,36 mm, 3, 18 mm, 0,84 mm, 0,297 
mm, O, 149 mm, 0,03 7 mm e 0,020 mm; a fração passante em 0,020 mm foi ainda submetida a deslamagem, em ciclones 
de 25 mm de diâmetro, gerando os produtos "-0,020 mm underflow" e "overflow". 

Na etapa seguinte, as frações de granulação superior a 0,297 mm foram compostas e cominuídas em moinho de rolos, 
em circuito fechado com peneira, até a obtenção de todo o material passante nesta malha ("produto de moagem"). Este 
produto foi submetido a análise granulométrica por peneiramento a úmido, utilizando-se as mesmas peneiras (abaixo de 
0,297 mm) já mencionadas na primeira etapa, sendo em seguida igualmente submetido a deslamagem em ciclones. 

Desta forma, cada amostra estudada gerou dois materiais distintos, os finos naturais e um produto de moagem, que, 
na seqüência dos estudos, foram processados isoladamente. Nas frações granulométricas acima de 0,037 mm dos 
finos naturais e do produto de moagem foram efetuadas separações minerais mediante a utilização de líquido denso 
(tetrabromoetano, d=2,95 g/cm3

) , seguidas de separações magnéticas dos produtos afundados resultantes em separador 
Frantz (modelo de barreiras), empregando-se baixa intensidade de campo (4 , I kGauss). 

Análises químicas foram realizadas em todos os produtos gerados nos estudos, através da técnica de espectrometria 
por fluorescência de raios X (FRX); estas análises foram efetuadas em espectrómetro Philips, modelo PW2404, com 
determinações sistemáticas de Pp

5
, CaO, Si0

2
, BaO, Alp

3
, Fep

3
, MgO e Ti02 a pattir de pérolas fundidas. As 

análises mineralógicas foram efetuadas através da conjugação das técnicas de microscopia óptica de polarização por luz 
transmitida, difratometria de raios X e microscopia eletrónica de varredura (MEV) acoplada a espectrómetro de raios X 
por dispersão de energia (EDS). Nestas análises foram empregados os seguintes equipamentos: microscópio óptico de 
polarização Leica, modelo DMRX-P, difratómetro Philips, modelo MPD 1880, com radiação de Cu Ka, e microscópio 
eletrónico de varredura da marca LEO, modelo S440, com EDS Oxford, modelo lsis 300. 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

Para a elaboração deste trabalho, foram considerados apenas os resultados relativos a composição dos finos naturais 
com o produto de moagem, embora, com já mencionado, estes produtos tenham sido caracterizados individualmente e 
mostrassem algumas diferenças marcantes. 

3.1. Composição Química das Amostras Estudadas 

A Tabela I traz uma comparação entre as composições químicas das amostras estudadas. Observa-se que a amostra do 
Furo N-112 é a que apresenta o teor de Pp

5 
total mais elevado, enquanto que a amostra do Furo P-1 04 o mais baixo; esta 

amostra, por sua vez, mostra a maior relação CaO/ P p 
5

, enquanto que o Furo N-112 a mais baixa. Para todas as amostras, 
o teor de MgO é superior a 4%, à exceção do Furo N-112, onde é inferior a I%; os teores de Si0

2 
são semelhantes e 
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situam-se entre 25 e 32%. Já os teores de Fep
3 

variam entre 14 e 19% para as amostras da região norte do depósito, 
sendo um pouco mais elevado para a amostra composta da porção mais ao sul, 23%, amostra Galv-Pat. A parcela de P20 5 

apatítico varia entre 92% e 96% para as amostras estudadas. 

Tabela I - Comparação entre a composição química das amostras estudadas 

AMOSTRA 
Furo N 112 Furo P 104 Furo P 120 Galv-Pat 

Composição química 

P20s 15,4 5,35 13,6 7,19 

C aO 17,6 12,0 18,2 12,2 

Si02 26,8 32,3 24,6 25,5 

Fe20 3 
14,4 19,2 18,8 23,5 

Alp
3 

7,63 6,68 4,17 5,48 

MgO 0,92 5,16 4,27 4,79 

CaO/P O 1,14 2,24 1,33 1,70 

Parcela de fósforo apatítico 
acima de 0,037mm 94% 92% 96% 93% 

3.2. Análises Granulométricas 

Os resultados de análise granulométrica das amostras estudadas com seus respectivos teores são apresentados nas Tabelas 
lia V. 

A análise granulométrica da amostra N-112 (Tabela II) indica que cerca de 58% em massa estão retidos em 0,037 mm 
e aproximadamente 26% em peso constituem o overflow. Os teores de P20 5 

acima de 0,037mm situam-se entre 7,24 e 
21,3%, com tendência a elevação para os finos; essa fração contém cerca de 74% do total de P20 5 

contido na amostra; 
abaixo de 0,037mm, esses teores diminuem e estão compreendidos entre 6,3 e 12,5%, com tendência a diminuição para 
os finos. As relações CaO!Pp

5 
acima de 0,037 mm variam entre 1,18 e 1,26; abaixo dessa fração essa relação diminui 

para os finos, atingindo 0,69 no overflow. 

A análise granulométrica da amostra P-104 (Tabela III) indica que cerca de 69% em massa estão retidos em 0,037 mm 
e aproximadamente 16% em peso constituem o overflow. Os teores de P

2
0

5 
acima de O,OlOmm situam-se entre 5,1 e 

7,6%, decrescendo para 3,4% no overflow; essa fração contém cerca de 10% do total de P
2
0

5 
contido na amostra. As 

relações Ca01Pp
5 

acima de 0,010 mm são elevadas e variam entre 2,08 e 2,55, com tendência à elevação até 0,037 
mm, atingindo l ,34 no overflow. 

A análise granulométrica da amostra P-120 (Tabela IV) indica que cerca de 60% em massa estão retidos em 0,037 mm e 
aproximadamente 24% em peso constituem o overflow. Os teores de P

2
0

5 
acima de O,OlOmm situam-se entre 7,4 e 24,6%, 

com tendência a elevação para os finos até 0,074 mm; abaixo de O,OlOmm, esse teor diminui para 3,3%, o que significa 
cerca de 6% do total contido na amostra. As relações CaO!Pp

5 
variam entre 1,27 (no overflow) e 1,40. 

Tabela II - Distribuição de teores por fração da composição dos finos naturais com o produto da moagem - Amostra 
FuroN-112 

Fração %Massa Teores(%) Relação Distrib. (%) 

(mm) ensaiO ac.aClma Pp, C aO MgO Si0
2 Alp3 Fep3 

BaO Ti0
2 Caü!Pp, Pp, C aO 

-0,297 +0,21 o 8,2 8,2 7,24 8,58 0,80 58,0 2,90 12,0 0,69 0,70 1,18 4,7 4,8 

-0,210 +0,149 11,0 19,3 10,3 12,5 0,75 51,8 2,84 11,1 0,70 0,71 1,21 8,9 9,4 

-0,149 + 0,105 9,7 28,9 16,4 20,4 0,60 38,4 2,59 9,49 0,65 0,60 1,24 12,5 13,5 

-0, I 05 +0,074 10,5 39,4 21,3 26,8 0,51 30,3 2,34 7,67 0,57 0,51 1,26 17,5 19,1 

-0,074 +0,037 18,3 57,7 21,3 26,7 0,53 29,1 3,15 7,88 0,63 0,58 1,25 30,6 33,3 

-0,037 +0,020 7,3 65,1 12,5 14,6 0,89 39,2 6,45 11,7 0,74 1,05 1,17 7,2 7,3 

-0,020 +0,0 1 O (UF) 9,2 74,3 8,29 8,10 1,07 36,3 9,00 17,1 1,02 1,89 0,98 6,0 5,0 

-0,0 I O (o ver) 25,7 100,0 6,31 4,36 1,39 31,4 13,1 22,6 1,42 1,87 0,69 12,7 7,6 

Total 100,0 12,8 14,7 0,88 37,0 6,31 13,6 0,89 1,08 1,15 100,0 100,0 
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Tabela III - Distribuição de teores por fração da composição dos finos naturais com o produto da moagem - Amostra 
Furo P-104 

Fração 

(mm) 

-0,297 +0,210 

-0,210 +0,149 

-0,149 + 0,105 

-0,105 +0,074 

-0,074 +0,037 

-0,037 +0,020 

-0,02 +0,01 (UF) 

-0,010 (over) 

Total 

%Massa 

ensaio ac.acima P 8 C aO MgO 

10,4 10,4 7,04 14,6 

15,9 

3,46 

3,84 13,2 23,6 7,61 

12,3 

14,4 

18,9 

5,7 

8,9 

16,3 

35,8 

50,2 

69,1 

74,7 

83,7 

100,0 

6,28 14,9 4,78 

6,02 14,9 4,31 

5,59 14,2 4,04 

5,08 12,5 4,37 

5,11 11,2 4,31 

3,37 4,54 7,21 

Teores(%) 

Si02 AlzÜ3 Fep3 BaO 

37,3 7,38 11,8 0,26 

35,1 6,94 12,0 0,28 

34,4 6,86 12,6 0,28 

36,0 7,13 12,2 0,27 

35,6 7,03 13,0 0,27 

33,4 6,50 17,0 0,41 

30,8 5,95 23,7 0,47 

27,4 6,46 36,3 0,58 

Relação 

Ti02 Caü!Pp5 

4,09 2,08 

4,58 2,09 

5,69 

5,89 

6,02 

5,38 

5,27 

2,37 

2,38 

2,47 

2,55 

2,46 

2,20 

1,34 

100,0 5,72 12,7 4,64 33,7 6,83 17,6 0,35 4,87 2,23 

Distrib. (%) 

P8 CaO 

12,7 11,9 

17,6 16,5 

13,5 

15,1 

18,5 

5,0 

8,0 

9,6 

14,4 

16,8 

21,1 

5,6 

7,9 

5,8 

100,0 100,0 

Tabela IV - Distribuição de teores por fração da composição dos finos naturais com o produto da moagem - Amostra 
Furo P-120 

Fração 

(mm) 

-0,297 +0,21 o 
-0,210 +0,149 

-0,149 + 0,105 

-0,105 +0,074 

-0,074 +0,037 

-0,037 +0,020 

-0,02 +0,01 (UF) 

-0,010 (over) 

Total 

%Massa 

ensaio ac.acima P 8 
10,1 10,1 11,6 

9,1 19,1 18,2 

9,4 28,5 23,4 

9,4 38,0 24,6 

21,9 59,9 18,4 

10,0 69,9 10,1 

6,3 76,2 7,44 

23,8 100,0 3,33 

C aO 

15,4 

24,1 

30,9 

32,6 

24,9 

14,0 

10,3 

4,24 

MgO 

2,43 

2,42 

2,17 

2,24 

4,09 

6,37 

5,63 

6,30 

Teores(%) 

Si02 AlzÜ 3 Fep3 BaO Ti02 

26,5 3,59 28,0 0,33 1,92 

18,7 2,87 20,2 0,44 2,1 o 
15,6 2,31 13,1 0,27 1,89 

14,0 2,18 9,90 0,23 2,04 

20,9 3,68 11,6 0,41 2,81 

30,4 5,49 16,1 <0.10 3,29 

30,3 5,22 21,4 <0.10 3,38 

32,7 6,06 27,1 <0.10 2,00 

100,0 13,6 18,2 4,27 24,5 4,17 18,8 2,39 

Relação 

Ca01P8 

1,33 

1,32 

1,32 

1,32 

1,35 

1,40 

1,38 

1,27 

1,34 

Distrib. (%) 

P8 CaO 

8,5 8,5 

12,1 12,0 

16,1 15,9 

17,1 16,9 

29,6 29,9 

7,4 7,7 

3,4 3,6 

5,8. 5,5 

100,0 100,0 

A análise granulométrica da amostra Galv-Pat (Tabela V) indica que cerca de 70% em massa estão retidos em 0,037 mm e 
aproximadamente 20% em peso constituem o overflow. Os teores de P

2
0

5 
acima de 0,010mm situam-se entre 6,2 e 9,2%, 

com tendência a diminuição para os finos abaixo de 0,105 mm; abaixo de 0,010mm, esse teor diminui para 3,1%, o que 
significa 8,5% do total contido na amostra. As relações Ca01Pp

5 
variam entre 1,37 (no overflow) e 1,82, diminuindo 

para os finos . 

Tabela V - Distribuição de teores por fração da composição dos finos naturais com o produto da moagem - Amostra 
Galv-Pat 

Fração 

(mm) 

-0,297 +0,21 o 
-0,210 +0,149 

-0,149 + 0,105 

-0,105 +0,074 

-0,074 +0,037 

-0,037 +0,020 

-0,02 +0,0 I (UF) 

-0,010 (over) 

%Massa 

ensaio ac.acima P 8 
14,9 14,9 7,84 

15,7 30,6 8,52 

16,9 47,5 9,20 

9,7 57,2 8,79 

12,6 69,8 7,86 

3,7 73,5 7,15 

6,9 80,4 6,20 

19,6 100,0 3,11 

CaO MgO 

14,3 4,37 

14,8 4,76 

15,7 4,79 

15,0 4,80 

13,4 4,95 

12,3 4,77 

9,97 4,26 

4,28 5,31 

Teores(%) 

Si02 Alp1 Fe20 3 
BaO 

24,5 4,19 24,4 0,42 

22,8 4,57 22,9 0,32 

23,1 4,69 21,1 0,32 

24,6 4,91 20,6 0,34 

26,4 5,33 20,6 0,33 

27,2 5,39 21,0 0,36 

26,0 5,73 24,2 0,34 

29,8 8,33 28,0 0,27 

Relação 

Ti02 CaOIPzÜ5 

8,69 1,82 

7,65 1,74 

7,32 1,71 

7,18 1,70 

7,00 1,70 

7,26 1,72 

7,56 1,61 

5,60 1,37 

Total 100,0 7,21 12,2 4,81 25,5 5,51 23,3 0,33 7,20 7,21 

3.3. Separações Minerais 

Distrib. (%) 

P8 CaO 

16,2 17,4 

18,6 19,1 

21,6 21,7 

11,9 ll,9 

13,7 13,8 

3,6 3,7 

6,0 5,6 

8,5 6,9 

100,0 100,0 

O sumário dos resultados de separações minerais, para o material retido em 0,037 mm das amostras estudadas, é 
apresentado na tabela VI. 
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Tabela VI - Sumário dos resultados de separações minerais 

Amostra %Peso Teores(%) Relação Distrib. Pp
5 

(%) 

Produto ensaiO amostra PPs C aO MgO Si0
2 Alp3 Fep3 

BaO Ti0
2 Caü!Pps ensmo amostra 

Furo N 112 

Flutuado 49,5 28,6 2,84 2,89 0,30 74,9 4,51 5,50 0,36 0,63 1,02 8,7 6,5 

Afund. Magn. 10,6 6,1 6,34 5,96 0,15 7,87 2,46 47,8 2,82 1,09 0,94 4,2 3,1 

Afund. N.Magn 39,9 23,0 35,1 44,7 0,04 2,46 0,70 4,44 0,84 0,53 1,28 87,1 64,6 

Total 100,0 57,7 16,1 19,9 0,18 38,9 2,77 9,56 0,81 0,64 1,24 100,0 74,1 

Furo P-104 

Flutuado 55,6 38,4 1,43 2,96 6,70 48,3 12,0 10,5 0,42 1,20 2,08 13,3 10,3 

Afund. Magn. 21,9 15,1 3,33 24,3 1,45 26,2 1,13 26,1 0,44 7,52 7,29 12,1 9,4 

Afund. N .Magn 22,6 15,6 19,8 36,9 0,53 14,5 0,47 4,40 0,34 14,4 1,87 74,6 57,7 

Total 100,0 69,1 5,98 15,3 4,16 35,8 7,04 12,6 0,41 5,56 2,55 100,0 77,3 

Furo P-120 

Flutuado 35,3 21,1 2,17 3,47 7,23 52,2 7,90 11,0 0,23 1,59 1,60 4,1 3,4 

Afund. Magn. 14,4 8,6 2,56 3,71 2,12 3,60 0,39 76,6 1,00 3,27 1,45 2,0 1,7 

Afund. N .Magn 50,3 30,2 35,1 47,2 0,30 3,02 0,15 2,68 0,33 2,90 1,34 93,9 78,2 

Total 35,3 21,1 2,17 3,47 7,23 52,2 7,90 11,0 0,23 1,59 1,60 100,0 83,4 

Galv-Pat 

Flutuado 47,4 33,1 1,77 3,21 9,03 41,0 8,25 17,1 0,29 3,23 1,81 10,1 8,3 

Afund. Magn. 28,5 19,9 3,98 12,4 1,55 13,8 1,77 43,8 0,99 13,2 3,12 13,5 11,1 

Afund. N.Magn 24,0 16,8 26,6 40,5 0,99 8,05 0,55 3,95 0,37 10,3 1,52 76,4 62-,6 

Total 100,0 69,8 8,38 14,8 4,96 25,3 4,55 21,57 0,51 7,75 1,77 100,0 81,9 

Os produtos flutuados obtidos nas amostras estudadas apresentam teores remanescentes de P
2
0

5
compreendidos entre 1,4% 

(P-104) e 2,8% (N-112), o que significa entre 3% (P-120) e 10% (P-104) do Pp
5 
total contido nas amostras; para este 

produto, as relações CaO/ Pp
5 

variam entre 1,02 (N-112) e 2,08 (P-104); a este produto associam-se preferencialmente 
os minerais de ganga leve (d < 2,95), tais como quartzo, feldspato e filossilicatos- vermiculita, micas interestratificadas 
de 10 e 14 A (hidrobiotita) e, menos freqüentemente, caulinita. 

Nos produtos afundados magnéticos, os teores de Pp
5 

estão compreendidos entre 2,6% (P-120) e 4% (Galv-Pat), 
elevando-se para 6,3% na amostra N-112, o que significa entre 2% (P-120) e 13% (Galv.Pat) do Pp

5 
total contido nas 

amostras; oxi-hidróxidos de ferro (magnetita, hematita e goethita) são os principais constituintes do produto afundado 
magnético; como minerais menores têm-se ilmenita, schorlomita (granada de Ti e Ca), alumino-fosfatos secundários 
(gorceixita-goyazita) e minerais de manganês. 

Já nos produtos afundados não magnéticos, os teores de Pp
5 

variam entre 19,8% (P-104) e 26,6% (Galv-Pat), atingindo 
35,1% nas demais amostras, o que significa entre 75% (P-104) e 94% (P-120) do Pp

5 
total contido nas amostras; estes 

produtos são constituídos essencialmente por apatita (usualmente mais de 80% em peso), piroxênio, anfibólio, titanita, 
perovskita, anatásio e pirocloro. 

3.4. Composição Mineralógica e Características da Apatita 

A estimativa da composição mineralógica foi estabelecida a partir da conjugação das técnicas de difração de raios X, 
microscopia óptica e eletrônica de varredura e das análises químicas dos produtos gerados nos ensaios de separações 
minerais. Estes resultados, bem como as principais características relevantes para o processamento mineral são 
apresentadas na tabela VII. 

As amostras estudadas são compostas basicamente pelos mesmos minerais, variando apenas a proporção relativa entre 
eles. As amostras são constituídas por apatita, quartzo, feldspato, filossilicatos (minerais micáceos e, secundariamente 
caulinita) e oxi-hidróxidos de ferro (basicamente hematita e goethita). Como minerais acessórios e traços, comuns a 
todas as amostras, observam-se fosfatos secundários (gorceixita e/ou goyazita), titanita, anatásio e outros (pirocloro, 
minerais de manganês e fosfatos de terras raras). Piroxênio + anfibólio foram observados principalmente nas amostras 
P-120 e Galv-Pat; schorlomita nas amostras P-104 e Galv-Pat. Perovskita ocorre em igual proporção nas amostras P-
104 e Galv-Pat, ao passo que ilmenita foi observada apenas na amostra Galv-Pat. Carbonatos não foram observados em 
nenhuma delas. 

Os conteúdos de apatita variam entre 13 e 19% (P-104 e Galv-Pat, respectivamente) e 36 e 43% (N-112 e P-120, 
respectivamente), sendo, portanto, o furo P-120 o mais rico e o furo P-104 o mais pobre. 
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Tabela VII- Composição mineralógica das amostras estudadas (fração retida em 0,037 mm) e principais características 
relevantes para o processamento mineral 

Composição mineralógica estimada do + 0,037mm (%) Características relevantes para o processamento mineral 

N-112 P-104 P-120 Galv- N-112 P-104 P-120 Gal v-
Pat Pat 

apatita 36 13 43 19 Finos (-0,020 
34,9 25,2 30 26,5 

fosf. secund. 3 I 2 2 mm),% massa 

quartzo 34 8 13 16 Perdas de P
2
0

5 

feldspato 5 24 9 7 nos finos(%) 
18,7 17,6 9,2 14,5 

filossilicatos 7 15 ll 15 Parcela de P
2
0

5 94 92 92 93 
piroxênio+anfibólio Tr 2 4 em apatita 

schorlomita Tr lO - 6 Apatita 
impregnada (não 2a3% 11% 2% 

13a 

óxidos de ferro lO lO 15 18 ftotável) 
15% 

ilmenita tr 5 Recuperação 
potencial na 90% 75-80% 90% 

75-

anatásio Tr I 2 I ftotação 
80% 

perovskita 2 3 Granulação 
0,21 0,21 0,30 

de liberação 
0,30 

titanita I 9 tr tr (moagem) 
mm mm mm mm 

outros 5 7 3 6 

Minerais responsáveis pela perda de seletividade no processo de concentração por flotação, corno os portadores de Ca, 
Mg (perovskita, shorlornita, titanita, piroxênio+anfibólio, principalmente) são mais abundantes nas amostras relativas ao 
furo P-104 e na Galv-Pat (onde correspondem a mais de 15% em massa), enquanto que para as demais amostras, atingem 
valores da ordem de 6 a 7%. 

A proporção de filossilicatos varia em tomo de 7 a 15% no material retido em 0,037 mm, sendo as amostras P-104 e 
Galv-Pat as de maior teor (cerca de 15%). 

Ao microscópio óptico, algumas apatitas revelaram faces bem formadas com hábitos aciculares, tabulares e prismáticos. 

A apatita ocorre, por vezes, em cristais bem formados, ou com hábitos aciculares e tabulares; apresenta-se na forma de 
partículas liberadas ou ainda com inclusões, de dimensões variadas, de quartzo, piroxênio+anfibólio e titanita. Nas frações 
mais grossas forma grãos mistos típicos com titanita, piroxênio+anfibólio, quartzo, feldspato e filossilicatos . Apresenta, 
predominantemente, superfície límpida a fracamente impregnada por películas de oxi-hidróxidos de ferro; a parcela 
altamente impregnada (não flotável) varia entre 2% (amostras N-112 e P-120) a 11 e 15% (amostras P-104 e Galv-Pat, 
respectivamente). 

Para as amostras N-112 e P-104, a liberação da apatita ocorre abaixo de 0,21 mm, enquanto que para as demais amostras, 
abaixo de 0,30 mm. 

Nas imagens de elétrons retroespalhados (MEV, Fotos de 1 a 4 na seqüência), pequenas diferenças nos tons de cinza da 
apatita permitiram identificar variações composicionais distintas, que podem estar relacionadas à presença de elementos 
terras raras e/ou estrôncio. 
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Figura 1- Amostra: N-112, produto de moagem; fração 
+ 0,21 mm. Grão de apatita recoberta por película de o xi

hidróxidos de ferro. 

Figura 3 - Amostra: P-120, produto de moagem; fraçào 
+0,21 mm. Grão misto de apatita (mostrando variação de 

composição química) com filossilicatos. 

4.CONCLUSÕES 

Figura 2 -Amostra: P-1 04, produto de moagem; fração 
+ 0,21 mm. Grão misto de apatita (com variações de 

composição química) com titanita. 

Figura 4 -Amostra: Galv-Pat, produto de moagem; 
fração +O,lOmm. Apatita recoberta por película de 

oxi-hidróxidos de Fe, mista com filossilicato. 

As amostras estudadas apresentam basicamente os mesmos minerais, variando apenas a proporção relativa entre eles. 
São constituídas por apatita, quartzo, feldspato, filossilicatos (minerais micáceos e, secundariamente caulinita) e oxi
hidróxidos de ferro (hematita e goethita, além de magnetita). Como minerais acessórios e traços, comuns a todas as 
amostras, observam-se fosfatos secundários (gorceixita e/ou goyazita), titaoita, aoatásio e outros (pirocloro, minerais 
de manganês e fosfatos de terras raras). Piroxênio+anfibólio ocorrem principalmente nas amostras P-I 20 e Galv-Pat; 
schorlomita nas amostras P-104 e Galv-Pat; perovskita nas amostras P-104 e Galv-Pat, e ilmenita na amostra Galv-Pat. 
Carbonatos não foram observados em nenhuma delas. 

A amostra do Furo N-112 é a que apresenta o teor de Pp5 total mais elevado, enquanto que a amostra do furo P-104 o 
mais baixo; esta amostra, por sua vez, mostra a maior relação CaO/ P

2
0

5
, enquanto que o Furo N-12 a mais baixa. Para 

todas as amostras, o teor de MgO é superior a 4%, à exceção do Furo N-112, onde é inferior a 1 %; os teores de Si0
2 
são 

semelhantes situando-se entre de 25 e 32%. Já os teores de Fep3 situam-se entre 14 e I 9%, para as a mostras da região 
norte do depósito, sendo um pouco mais elevado para a amostra composta da porção mais ao sul, (Galv-Pat). 

As parcelas de Pp
5 

apatítico, para o material acima de 0,037mm, estão compreendidas entre 92 e 94% para todas as 
amostras. 

A apatita ocorre na forma de grãos límpidos a pouco impregnados, sendo que a parcela altamente impregnada (não 
flotável) corresponde a cerca de 2% do total contido para as amostras N-112 e P-120 e a ll e 15%, para as amostras P-
104 e Galv-Pat, respectivamente. 
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Para as amostras N-112 e P-104, a liberação da apatita ocorre abaixo de 0,21 min, enquanto que para as demais amostras, 
abaixo de 0,30 mm. 

Estima-se, para as amostras N-112 e P-120, uma recuperação da apatita na flotação da ordem de 90% e entre 75 e 80% 
para as amostras P-104 e Galv-Pat. 
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