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RESUMO 

No Compkxo Ullramilti co-A h:a lino de Jacup iranga. loca li /.ado na região su<-kstc do b-.tado Lll: SJo Paul o. ocorre um 
plug carbonatítico mineralizado a apatita ctH.:a ixado cm uma rocha piroxcnítica denominada jacupi ranguito . Através de 
lav ra a céu aberto c concent ração por tlotaçào. a apatita ~explorada para a t:1hricaçào <.k úcido fosfórico, que é aplicado 
a matéria-prima carbonática para obtenção Uc foscá kio-bi t:~lkico, supkmcnto mineral em ra'Yõcs anima is. 
O corpo de minério é subdiv iJido em unidades geológicas. dentro das quais (kstac.:a-sc a Zona de Xcnúlitos. gerada da 
incorporação de rochas encaixantes na intrusão, c caracteri1.ada pela prest.::n\·a de fragm~.:ntos de jacupiranguito 
distribuídos caoticamente cm uma mn ssa <..:arbonatíti<.:a. a lém de zonas de rcaçào, que correspondem a bandamcntos de 
minerais carbonáticos c s ili ~:áticos ncoformados. geraUas da ass imilação do jm.: upiranguito pdn carhonatito. Essa 
unidade é minera lizada a apa tila e rcprc~cnta signitíca ti va parcela dos recursos minerais dajazi<.la . 
Com o intuito Uc otimi zar seu aproveitament o na us ina de conl'cntraçüo mine ral foram cfctuados ensaios de 
caracterização tecnológi ca que revelaram para o material desta unidade teores de P:;O_~ próximos no teor de corte da 
mina (3~{J de P20:-.), além de l'omportamento na moagem c granulomctria da apatita semelhantes às unidades 
carbonatíticas. Ensaios rea li zados separadamente nos três componen tes litológieos mostraram que a minera li1.açào da 
unidade recebe importante ~on tribuiç:ào das zonas de rcaç;_lo. c que estas apresentam car+.ll'tcrísticas tisicas semelhantes 
as dos carbo na titos. 
A mi neralogia princi pal compõe-se de ca lcita e fln gop ita. s im ilar i.l dos carhonat it os. além de apatita, diopsídio. 
rk htcrita, magnetita, serpentinas c sulfctus . As bses minerais sili eúticas , proveni entes essencialmente dos hlocos de 
jacupiranguito c das I'.Onas de rcaçào. atr ibuem e levados teores de SiO:; e MgO ao minério c representam um problema 
para o bcncticiamcnto. 
Os resultados permitiram can.u.: terizar as Zonas de Xcnú lit os l'omo minério Uc ha ixo teor do tipo Magnesiano. :-.cgundu 
classificação da operação de lavra. 

PALAVRAS-CHAVE: Mina de Cajat i. minério de li>sl<llo, Zona de Xcnú litos. carhona tit o. apatita. 

142 



Brumatti. M .. Agostino. L. M., Bonás, T. B. 

I. INTRODUÇÃO 

O pn:scntc trabalho n:rcn:-sc ús rochas ~:arbonatíticas mineraliYadas a apatita que ocorrem no Complexo Ultramáfico
Alcal ino dé Jacuriranga. localizado na cidade de Cajati, sudeste do Estado de S•io Paulo. a cerca de 240 km da carital. 
A aratita é extraída rara a fabricação dé úcido fosfórico, que é aplicado à mat éria-prima carbonática para obtenção de 
foscálcio-bicálcico. suplemento mineral cm rações animais . Atualmcntc a mina opera com teor médio de 12%~ de apatita 
(cerca de 5'~í, de P ~O .d c produz cerca de 52.0001/mês de ~.:orH.:cntrado com 36(~;;~ de P ~O~ . 

O Complexo é comrosto por dois corpos intrusivos rrincipai " dunito c jacupiranguito, dentro do qual ocorre o corpo 
carbnnatítico. Gaspar (I <JX9) efCtuou um mapeamento de detalhe c subdividiu o corpo cm cinco intrusões carbonatíticas 
distintas. uma Zona de Falha c uma Zona de Xcnólitos. Saito ct ai. (2004) rctinaram essa divisão util izando dados de 
mapeamento cm fn.:: ntcs de lavra c identificaram 12 unidades geológicas, cümprcendcndo uma subd ivisão das cinco 
intrusões (Figura I) . 

t2 I 
I 
12 

Ftgura I Mapa gL'()Iógico c modelo tridimcnsiottal dn corpo Gtrhllttatítico (Sai to cl :t i .. 2004 ). Unidades geolúgie<Js: 1- ( 'arbonatilu 
Periférico Sul (CPS); 2- Carbonatito L_lkiti~:o Sul (CC'Sl: 3- Carhonatito Oxidado {COX); 4- Zonas com Foscoritos Sul (FCS) ; 5-

Zona de Falllw tZFA): ()- Carbona!Íhl Imcrnlcdiúrio (CBI): 7- Carbonatito Foliado (CBF); H- C'arbonatito Branco (CBR); 0-
Carbonatito Norte (('BN); 10- Zonas com h1scoritos Norte (I·'('N): 11- Carbonatito Dlliornitico (DOL); 12- Zonas de Xcnólitos 

(XENortc, X I: Leste, XLSul); 0- Corpos de Jacupirangu ito (JAC). 

[)entre essas unidades Jcstaca-sc a Zona Jc Xcnúlitos, gcraJa da incorporaç:.lo de rochas cncai xanlcs na intrusão 
carbonatitica c C;lractcrizada pl'la pn.'SL'nça de fragmentos de jacupiranguito de tamanhos variados (centímetros a 
metros) distribuídos de maneira caóticJ cm uma massa carbonatítica. A propor~ào entre essas duas tàses varia 
amplamente, sendo que cm alguns loca is pode haver 70~~·t~ dl' jacupiranguito cm 301% de carbonatito. A região de 
principal ocorrCm.: ia dessa zona é na porção Norte da mina . 

Uma característica marcante dessa n..'gi;lo é a pn..·scn~a de zonas úc rca~ào, que correspondem a um bandamcnto <--h: 
minera is carbon{lticos c silicúticos ncoformados, geradas Ja intcraçào do carbonatito com o jacupiranguito, cuja 
espessura varia de milímetros a centímetros, podendo atingir até 30 cm. 
Em Morbidclli et a i. ( 19X6. apud Rubcrti ct ai.. 1992) os autores elaboram pela primeira vez estudo detalhado sobre as 
zonas de reaçào . Elcs dcscrl'vem uma scqüência de bandas silicúticas. a partir do jacupiranguito para o carbonatito, que 
se inicia com a banda A (anlibolitica), banda F (llogopítica) c banda O (olivínica). A làsc carbonática pode ocorrer 
como bandas. manchas ou ve ios. c é essencialmente caldtica. Em geral apresentam apatita associada, além de flogopita 
c anlibúlio. 

Bonús & Sant'Agtlstino (2004 ). ulili z~mdo amostras tk tt.:slcmunhos de sondagcn~. basciam-sç nas caractcr ístic.:as 
minl'ralógic.:as das litologias pn:sentt.:s lliJ S Zonas de XL"núlitos para dl'iinir uma relação entre o teor de SiO~ c a 
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porcentagem tJc xcnúlitos presente (jacupiranguito 1 zonas de rca~.;<lo) nos domínios litológicos. a partir de equações que 
correlacionam essas duas características. úHn a finalidade de cstahclccn par<.tmctros para a rccupcra~·ào do minêrio 
associado ao domíni o. 

A unidade é de ampla extensão c representa sign ificati va pan.:da dos recursos minerais da jaz ida. c c.kvido aos tcort:s de 
fosfato a ela associados cresce sua incorporayào ao minêrio carhonatitico rotinciramt:ntc lavrado. tornando-se relevante 
a dctcnnimu;ào de suas feições mais importantes. Trata-~c de uma unidade lilolúgica bem definida cm campo c 
representada por três porções t:spacialmcnh: individualizadas na mina t'JUC. embora conte11ham miaH:ralil.a\·àn de apatita. 
vi nham sendo dcsc;:u1adas como estéril por apresentarem características distintas do carbonatito, sittwçüo 4liC começou 
a ser revertida a partir de 1995. Porém. por possuin: m composiçào bastante diiCrcnciada do rninério carbonatÍii co. ao 
serem agregada s a este promovem interfcrCncia no processo de bene ficiamento. 

O reconhecimento detalhado da Zona de Xcnólitos no t1mhito da 4t1Ímica mint.:ral. através dt.! dados químicos c 
mineralógicos, ass im como o comportamento do material quando submetido ú britagem c aos processos de scparaç~io 
fí sica, permitiu 4ualifícar es te material como maté ria-prima para os produtos c os subprodutos desenvolvidos pela 
empresa. Desse modo. espera-se futuramente otimizar a utilintçüo da unidade na aliment ;u;üo da usina de cnnccntraçào 
mineral, maximizando o apnwt.!itamcnto do recurso mineral c reduzindo n volume de estéril gerado na mina. 

Trabalhos de caract~rizaçào tecnológica realizados cm amostras de testemunhos de sondagens da Zona de Xcnólitos 
Norte revelaram que o corpo pode ser cm parte aprovcitú vd ccono miçamentc. Os t~.:ores de P:?U ~ chegam at ~ a 
ultrapassar o teor de corte da mina (3%, de P,O, ). porém tem um valor médio próximo (2,X7'Yu de P,O, ). Os resu ltados 
mostram tnmbém que o comportamento do material cm r~.:laçà tl ~·,moagem é muito similar ao de um carbonatito típico. 

Com hase nessas informações, realizou-se o estudo deta lhado das t:tscs minerai s presentes l' da química mineral 
característica das Zonas de Xcnóli tos. cm apoio à caracterização tecnológica. Foram cnfocadas a porçüo Norte e a 
po rção Leste, zona de xcnó litos n:::centementc indi vidualizada no contato com a encaixante. O comportamento deste 
material quanto à separação física c de compos ição química foi comparado com o comp011amento típico de algumas 
tipo logias da mina que. para íins de planejamcnto c operação de la vra. são cara~tcri zada s a partir dos tcorl..!s de P_,o ~ c 
MgO: Carbonatito Dolomítiw. Carhonat ito Magnesiano c Carbonatito Cakít icn (para li>scúk io. c com rcjeitos 
destinados ú fab ricaç'i" de cimento). 

2. METODOLOGIA 

Os estudos ~c apoiaram t:m cinco amostras vo lumétri cas co lctadas cm lh~ntes de lavro. , posic ionadas cm regiões da mina 
que abrangessem porções das Zonas tk Xenúlitos Norte c L~.·st c l' di stri buídas ao long~) das lüixas a!lorantcs. Após o 
desmonte da frente de lavra foram gerad~1s t.ilíq uuta:-. de aproximadamente 1 J.S tnncladas, ljliC l~•ram suhmctidas no 
circuito industrial a cominuiçUn primúria cm X" (203.20 mm) c sccundúria com diümctro mú\imo de 1 · '.:~-- (44.45 mm). 
O minério britado lOi homogeneizado cm pilha ~..:ônica nos pútios tk produção c rctomatJu cm parte, gerando as 
alíquotas de aproximadamente 300 kg utilizadas nos procedimentos seguintes. 

Observou-se que, após serem britadas as amostras aprese ntaram. na fra gmentaç<1o. tuna tendência nat ural de 
individuali zar as três Ü1scs litológi cas presentes: t:a rhonatito, zona dL' rcaçào c jat:upiranguito. Proct.:dcu-sc. então, a urna 
separação manual por cataçào dessas ti1scs cm l'raçl\t.:s gra nulométricas retidas cm (,JS mm da amostra britada . Como 
objetivo de conhecer o compo rtamncto indi vitluali;ado destas litologias, fni rcali1.ada carac lcri z.açüo Uc produtos da 
c atação para du as das amostras volumétricas. tendo-se sclecionadn a fraç;io granulom~trica reti da cm 12,7 mm devido à 
sua maior rcprcscnta itvidaôc cm massa . 
J\o final dessa etapa. foram geradas um total de li amostras para a rcali;a~üo tk ensaios laboratoriais: 5 amostras 
denomi nadas towis. provenient es dirctamente das frentes de lavra: t.: 6 amostras tknominadas de cata<úo. 
correspondentes aos três produtos <k scparaçüo manu ;.ll de duas amostras iniciais 1..' diferenciadas pelas ktras C 
(Carbonatito), 7.R (7.ona de R~açào) c .I (Jacupiranguito). 

Em escala de bancad~l. a preparação das amostras comprcccndcu as atividmks: 
• A4oagem: as amostras foram moídas via úmida cm um moinho de holas. sendo reduzidas a diámctro inferior a O.H33 

mm (malha 20# na escala T ylcr). No caso de restar material retido. este f(li reduzido cm moinho de disco até ~1t ingir o 
tamanho ncccssúrio: 

• ncsmagneti=aç/io: as amostras cm polpa foram submetidas a um campo magnético d~ hai xa intensidade (2.5A ). cm 
um tambor magnético. gerando produtos n~lo-mr~gnélicos c magn~licos: 

• /)cslamagcm: ~si!.! prm:edimento visou a rl·tirada por pcnl!iramcnto a úmido do material linu . inll:r ior a 0.0.1X mm 
(malha 400# na escala Tylcr), da amostra moída c desmagnetizada: 
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• ,)'eparaç·úo Granulonu;trica: no produto retido na malha 400# (0,03X mm) é realizada a classificação por via úmida, 
onde o material túi peneirado cm 0,295 mm; O. 147 mm. 0,074 mm e O,OJX mm. 

Para estudo mais detalhado da mineralogia foram n:alizadas separações minerais por dois métodos: 
• Líquido denso: utilizando o líquido tetrabromoetano (TBE), de densidade 2,96g/cm1

, com a finalidade de concentrar 
basicamente carbonatos c flogopita no produto flutuado, c apatita c outros minerais (magnctita, piroxênios, anfíbólios, 
olivina, serpentina) no produto afundado; 

• Alagm>tica: realizada no aparelho Frantz lsodinümico, visando, através da aplicação de diferentes intensidades de 
campo magnético, concentrar as diversas fases minerais. 

As análises químicas foram cfetuadas ror metodologia de fluorescência de raios X (através de pastilhas fundidas) C, cm 
casos partindarcs, por absorção atómica. Para dctalhamcnto de alguns produtos das scparaçôcs minerais, foram 
realizadas anúlises cstcrcomicroscópicas c por difratomcria de raios X (método do pó). 

3. RESULTADOS~: CONCLUSÜES 

3.1. Individualização das Litologias por Catação 

A primeira etapa dos trabalhos de caracterização visou o estudo individualizado das três f~tscs litológicas constituintes 
das Zonas de Xenólitos: carbonatito. zona de rcaçào c jacupiranguito. Este trabalho que foi desenvolvido nas fraçõcs 
granulométricas retidas cm ú,35 mm para o produto britado das cinco amostras de frente de lavra c os dados 
apresentados a seguir se referem a estas fraçôcs cuja representatividade cm massa foi de óO a 90°--{). 
Como pode ser observado no primeiro grúfico da figura 2. a distrihuiç<lo das litologias na unidade é hctcrogênea, porém 
o carbonatito é a Ütsc rredominante. Quanto aos teores de P_:O~. observa-se que estes atingem valores próximos. às 
vezes superiores. ao teor de corte tanto nos carhonatitos quanto nas zonas de reaçào. O segundo gráfíco da figura 2 
apresenta a distribuição do P 2 0~ nas três litologias. c observa-se que uma porcentagem considerável deste encontra-se 
nas zonas de rcaçào. 
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Figura 2. Grúficos d~ parti~,-·ão das ditl:r~nt~s lítolugias para as amostras d~ fr~nt~s de lavra relativa •\ fraçào retida cm 6,]5 mm do 
produto d~ britag~m. 

Os valores mostrados na tabela I conllrmam a importância da zona de rcaçào para a mincralizaçào das Zonas de 
Xenólitos, comparando teores calculados de P20, para duas situaçôes distintas: considerando a zona de reaçào como 
minério. juntamente com o carbonatito, c considerando a zona de rcaçào como estéril. Apesar dos valores poucos 
variarem de uma situação para a outra c serem próximos ao teor de corte da mina. a incorporação da zona de rcaçào 
aumenta a recuperação do fostàto associado ao recurso mineral. 
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Zona de Reação como minério Zona de Reação como estéirl 

% peso % peso 
Amostras 

Carbonatito + Zona T eore de P 20~, ("'lo ) Zona de Reação + Teore deP:,P s (%) 

de Reação 
Jacupirangwto Carbonatrto 

Jacupiranguito 
.. , .. '85,4 ; 14,6 2,36 72,4 27,6 2,17 
2 75,8 24.2 2,80 47.1 52 ,9 2,81 
3 64,4 35,6 2,53 38,1 61,9 2,42 
4 78,3 21.7 2,89 51.3 48 ,7 2.98 
5 • ... 80,5 19 5 2,48 48,0 52,0 2,31 

Tabe la I . Composi ~·ôcs J c tl:orcs de P .. o, ":onsi dcrando ;,1 :t.ona de n.:aç;\o como minCrio c como ~s!Cril. 

3.2. Análises Granulomét ricas 

Os ensa ios seguintes focaram o conhecimento do co mpot1 amcnto da un idade na moagem. Foram geradas curvas de 
d istr ibuição granu lo métri ca para todas as amostra s apús o procedimento pad ronintdü de moagem, c estas fora m 
comparadas à curva gramilométriL·a d ~: um carhonatito típi (O. 

Observa-se nus grá fic os da fi gura 3 que as amostras totais apresentam compo rtamento na moagem muito simi la r ao 
materia l de a limcntaç:io da usina de benefic iamento, apesar da compos içüo bastante d ife renciada. As curvas de 
di stribuição granulométrica das amostras de ~atação tamht: m s~io semelhantes a de um carhonatito tipo. poré tn 
apresentam grande variabilidade entre mesmas lito log ias cm amostras Uifcn: nks. A maior pon.:cntagcm cm massa 
ocorre entre 0 .295 c 0 . 147 mm. l:ti xa granu lom0tr ica na tjual a apa tita apresent a boa libcraçJo c responde 
adequadamente aos pro<.:cssos de concentração por tlotação nas condi ~·ôcs correntes da mina. 
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Figura l . Gníficos de distribui.;âo da massa p<.tssank para a s cpa ra~· ;\ o gra nuldmdrica das am o s1r:.1s totais (;"t l.'SlJULrtb ) L das amoslras 
de c a t a~·;:in (<'1 direita). 

3.3. Análises Q uímicas 

As aná lises quím icas das amostras tota is mostra m a ht: tcrogcncidadc do domínio (Tabela 2): os teores de P:;O.~ 

frequentemente são próximos ao teor de co rte da mina. Os teores de MgO e SiO_, s~io elevados quando comparados a 
carbonatitos do depósito. estando esses associados principalmente aos hlocos de xenó litos de j ru.: up iranguito c das zonas 
de rcaçào. O Fe ~O~ ocorre princi pa lmente na magnctita. porém os altos teores süo devidos ú presença desse óx ido 
também em fases sili cáticas presentes cm ahund fi ncia nos xenóli tos c zonas de rcaçi:io . 
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Amostras 
teores(%) 

P20 s MgO Si02 Fe20 3 C aO AI20 3 Ti0 2 PF 

1 3,09 7,84 7,68 5,10 40,2 1,00 0,63 32,5 
2 3,16 10,5 13,4 9,85 33,4 1,94 1,19 24,7 
3 2,70 12.~ 17,3 10,2 30,2 2,2S 1,5t 21,7 
4 3,60 10,6 15,1 9,29 33,1 2,06 1,27 22,7 
5 2,35 10,5 16,0 10,3 32,2 2,41 1,44 22,8 

Tahcla :2. Teores dos principais ú.xidos c perda ao fogo para as amnstras totais. 

Nos gráficos da fi gura 4 ohscrva-sc que os teores de P:-0 .;; ..:ont:cntram-sc entre 0. 147 ..:- 0.()74 mm. porém as 
dis trihuiçôcs tk fos f~ttu no minL~rio aprcsl..." ntam h.:ndênc ia gera l a serem ma is elevadas c ntn.: 0,295 c 0, 147 mm, fraçüo de 
elevada quantidade cm massa . 
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Figura 4 . Cir<ilkos de tt.·orcs de P.:-0 ;; (;'1 esquerda) c de distríhuí(,:tlo de p_,O .;; (ú din:it<J ) nas diversas rraçôcs granulométricas. 

As aná li ses quimicas para as litologias indi viduali;adas. que na amostra britada correspondiam ó fraçào granulométrica 
retida cm 12.7 111111, mostraram que as :r.onas lk rcaçào frequentemente apresentam teores de P:!O,, mais elevados que os 
carhonatitos (Tabela 3 ). Observa-se que os h:orcs dc MgO. Si O~ c Fel), são muito maiores nas zonas de reação c nos 
jacupirang.uitos, evidenciando a composi ção mineralógica bastante diferenciada dessas duas litologias para o 
carbo na tito . Observa-se que a maior di st ribui ção de fosfato 0 encontrada nos carhonat itos. porCm as zonas de rcação 
contribuem co m importante parcela dcss~.? ú Zona de Xcnólitos. podendo corresponder a até 420;;) do P:-O'i presente na 
a mostra. 

produto peso(% ) I teores(%) I distribuição de P20 5 

P;~O!. MgO Sí01 Fe;P :, C aO Al20 3 Ti0 2 PF no minério(%) 

Amostra 1 
Cal'bonatito 72,4 

12,17 
5,31 0,37 4,07 46,1 0,08 0,09 . 

40,01 . 74;8 
Zona de Reação 12,9 3,43 14,6 17,8 12,0 25.0 2,91 1,41 18,8 21,1 
JacuDirarl!luito 14,6 058 160 37,7 12,6 20,1 4,72 2.64 4,51 · A07 

Amostra 2 
Cartlonatito 47,1 

. [2,81 
4,31 0,27 2,90 47,9 0,07 0,11 3~.8. 1 55,0 

Zona de Reação 28.7 2.80 18.5 21.0 16.4 18.2 3.29 1,73 14 ,3 33,4 
JacuDirarl!luito 242 1 14 19,0 322 17,9 155 4,32 2,52 4i74 I . '11,5 ' 

Amostra 3 
Carbonatito 38,1 12,42 5,58 1,27 4,13 45,5 0,07 0,17 39,11 51,7 

Zona de Reação 26.4 2.70 17.5 21 ,9 14.3 19.5 3,06 1,93 14,9 39 ,9 
Jacupirangulto 35,6 0,42 13,7 34,6 21,7 17,3 . 4 83 3,61 209 ., 8,40 

Amostra 4 
Cal'bonatito 51 ,3 

12,98 4,36 0,81 6,32 45,6 0,10 0,17 
38,31 

62,7 
Zona de Reação 27.0 2.71 17.1 18.7 12.1 21.2 2.74 1.45 17.7 30.0 
Jacupiranouijo 21,7 0,83 15,6 31,0 17,0 11,1 4.38 3 ·12 A48 . 7,34 

Amostra 5 
Cal'bonatito 48,0 12,31 4,35 0,45 4,59 46,5 0.11 0.17 39,71 52,5 

Zona de Reação 32,6 2.73 17.8 18,4 12,5 21.7 2.74 2.02 17.2 42.1 
Jacupiranguito 19,5 o 58 12,9 33,2 21,7 11,9 500 3 74 247 5,31 

Tahclu J. Ha lam;n mctalllrgtco dos principais úxidos c pL-rda ao fugo das tr0s I~ISl'S litoh'lg icas consti tuintes das Zonas de Xcnólitos. 
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3.4. Mineralogia 

Dev ido à sua hete rogeneidade, a composição mineralógica da Zona de Xcnú litos é variáve l nos di fcrcmes pontos 
estudados. porém apenas na proporção das fasc.:s minerai s presentes. 1\ minera logia princ ipal é composta por minerai s 
carbonáticos. sendo o princi pal a ealcita, c hidroxilapatita. além de di versos minerais s ilicáticos. 

Associ ando os teores de MgO com a minera logia e os resultados das ditratomctrias de raios X. nota-se que todos o s 
min c.:ra is si licút icos da unidade t:ontêm esse óxido cm sua composição quím ica lcúri ca. o que se rdk tc cm seus 
elevados teo res observados cm todas as an<ili scs quími cas reali zadas (Tabela 4). 

MINERAIS ---y{>RMlll:A Q ll fMICA ---·-

Ca lei ta (Mgo.o<Cao.•n )(CO ,) 

Dolomita CaMg(CO,), 

II idrox ilapatita ( ·a,_ . .,Sro.<xll, .,( 1'0,)<>(01 1 l1.w 

Magnctita Fc, .. , _,o., 
Flogopita KMg,(S i,A I)O ,,F, 

Biotita K( M g 1.,,.Fe 1.uTi .,o)( A J, .,S i,. ,,,O wH O li) 1."0 . " ' 

Diopsidio CaMgSi,O,, 

Diopsíd io ferroso ( M gii·•>'J~ Fco.(l(l)( )( ( 'ao.•n Mgo.o.: 2 h:n.um; )( Si .;O(,) 

C lino hipersténio Mg11 .q FCo.f•7Can.ut:'SiO , 

Richterita Na,Ca( Mg,Fc)_,S i,O, ( O II ), 

Aet ino lita (Mg.Ca, Fe..N a.A l.Mn),(N:~ . K )". , 1(S i.AI)x0 , (011 )1•7F".'' 

Forstl:r ita Mg2Si0, 

C linoc risotila Mg,S i, (l<(OII), 

Lizard ita Mg,S i,O,(O II), 

Tabela 4. Principai s minerais id~.:ntiticados por difratomclria th .. · raios X. 

Dentre os minerais micáccos ocorrem micas (flogopita c biotita ) c sl:rpcnt inas (di nocrisotila c li zanJita) . O li vina 
(forsteri ta) c magnctita est ão presentes no domínio cm quantidades mui t(l elevadas, c ainda ocorrem piroxênio 
(predom inantemente diopsídio c suhordinadamcntc clinohipcrstênio) c :~nlihólio (predominantemente richteri ta c 
subordinadamcntc ac tinolita). além de outras t~1scs minerais menores (k inoshitalita c H1ssaita) Todos esses minerai s são 
provenientes dos bl ocos de jacupiranguito, porem a forstcrita c a richkrita s~1o constituintes import antes das bandas 
s ili cáticas das zonas de rcaçào . Os sul fetos presentes ocorrem csscncialmcntc nos carhonati tos. 

Obse rvadas separadamente. as litol ogias carbonatito c zona de reaçàn apresentam mineralogia principal semelhante. 
constituída por carbonatos, tlogopita e apatita. sendo a fl ognpita abundante nas zonas de reaçào; o jacupirang uito é 
constituído principalmente por piroxênios, flogopi ta c.! magncti ta, esta última t:ausa ndn grande interferência nas etapas 
de separação mineral da caracterização. 

A apatita presente nas Zonas de Xenólitos pode ser ava liada quanto a sua granu lomctria c concentração cm função dos 
teores de P20 , e de suas di str ibuições nas !rações granulométricas . Dessa forma, observou-se que a granulomctria dn 
minera l nas Zonas de Xcnólitos c cnmu mcntc fina , ass im como cm outras unidades de Carbonatito (Oxidado. Fo liado. 
Branco e Norte) onde a granul ação varia de fina a média. porém a quantidade de apatita nas Zonas de Xcnó litos c 
menor. cm contraste com out ras três unidades carbonatíticas (Periférico Sul. Ca kíti co Sul c lntcnncdiúr io) cm que a 
apatita é predominantemente grossa. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo deta lhado da unidade lito lúgica Zona de Xcnólitos pcnniliu caractcri;;ú- la como minéri o de ba ixo teor. 
inscrintlo-a na tipologia corrente de plancjamento c operação tlc lavra como A4agnl!s iano. Os elevados teores de MgO 
no dom íni o estão assoc iados à presença de m inerai s si licúticos mic:'u.:L·os. fo rs tcrita. piroxCnios c anli hó lit)S, uma vez 
que a fase litológi ca carhonatítica c as handas carhonútica~ das zonas de rcaç:\o sào tipicamente caldticas. /\ 
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mineralogia principal das Zonas de Xcnú ltios (carhonatos . tlogorita. magnctita c apati ta) é semelhante a das unidades 
carbünatitíças compa rtimcntadas na 1nina. por0m as propon;õcs das ntscs minerais süo bastan te va riúvcis. 

A granulomctria 1ina da apatita presente na unidade é uma característica important e para a usina de concentração 
minera l. pois apatita de granulação grossa leva a necessidade de uma diminuição na alimen ta ~·ào dos moinhos para nào 
sobn.:carrcgú-los. prejudicando na açào dos cidoncs na classilicação granulométrica. Além disso, o grau de liberação na 
granulomctria adeq uada ao processo é clcvadll: XX 1% para as zonas de rcaçào c 96°AJ para os carbonatitos. 

Apesar da t'h:vada porcentagem de llogopita c anfihólios nas zona s de n~açào. é importante ressaltar que hoa parte da 
apatita presente nas Zonas de Xenúlito~ é provcnicntt.: desta litol ogia, poi s quando analisada separadamente observa-se 
que seus leorcs de P:'O _, são romumcntc ma is elevados que nos carbonatitos, que por sua vez aprcscntCt m teores mais 
baixos que as mécJias das uniúatlcs ~.:a rbona lílica s. 

Alem das características químicas, o comportam..;nto li s ico do material é f~tvorúvcl ao seu processamento na us ina de 
cum.:cntraçào minera l. com boa liberação dos minera is (carbonatos c apatita) na cominui (,.'ào apli cada . Porém a elevada 
quantidade tk hlocos de jacupiranguito pode ser problemát ica para o bcndil: ia mcnto, prejudicando principalmente a 
eta pa de desmagnetização. sendo ncu.:ssúrio um con ht...'c imcnto prévio do comportamento desses b locos para evitar que 
muito material ~stéril entre na alimentação . 
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