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RESUMO 

Diversas técn icas instrumenta is, cm conjunto com processos de conccntrayüo, fo ra m utilizadas para a caracterização 
detalhada de um pré-concentrado de minera is densos, a partir de are ias de praia, que ocorrem no norte do Estado do Rio 
de Janeiro. As fraçõcs granulométricas dominantes foram : - 0 .297mm (I .76'Y.,), +0,2 1 Omm ( 13 ,5%). +0, 149mm (5~ .2'Yu) 

c +·0, I OS mm ( 19,0%). A composição mineralógica global por análise modal com apoio dos demais métodos foi: 
ilmcnita (54,9%), zircão (23,9%). goethita (9,6'Yo), rutilo (2,4%), monazita (2 .2%), quartzo (2,3%), e outros (2 ,3% ). Os 
resultados obtidos mostraram que os principai s minerais de interesse económico são a ilmenita c o rutilo (óxidos de 
titànio), a monazita (fosfato de terras-raras) e o zircão (silicato de z ircónio). Foram determinadas as fa ixas de 
comportamento magnético (via separador Frantz), nas quais podem ser melhor concentrados esses minerais: O,SA 
( ilmcnita), 0,75A (monazita) c na faixa não magnética de I ,SA (zircão c rutilo). Por último, apresentam-se aspectos 
mineralógicos e microcstruturais que podem influenciar a qualidade tina! dos concentrados, por fornecerem 
informações relevantes ao processamento deste minério. 

PALAVRAS-CHAVES: minerais densos, areia de praia, ilmcnita , zircão. monazita, caracterização. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os concentrados minerais têm sua qualidade linal influenciada diretamente pela química mineral, feições 
microcstrutura is, texturais c mnrlológicas. gruu de alteração c grau de liberação. Considerando que este conjunto de 
fatores, pode desvalorizar ou agregar maior va lor de comercialização aos concentrados finais c, também, esclarecer 
problemas no processamento mineral , torna-se imprescindível uma pesquisa detalhada com enloque nas características 
mineralógicas. Esta proposta orientou o desenvolvimento deste trabalho que teve por objctivo incrementar o 
conhecimento dos principais minerais densos de interesse económico, presentes cm um pré-concentrado, obtido a partir 
de areias de praia, as quais ocorrem no norte do Estado do Rio de Janeiro, cspccilicamente no local denominado Buena. 
No Brasil existem, cm operação, apenas duas jazidas de minerais pesados: Buena c Mataraca, Paraíba (INB, 2005). 

Para levanta r dados analíticos signilicativos, reali zaram-se investigações detalhadas. aplicando-se técnicas de 
microscopia útica, microscopia cletrônica de varredura c microanáliscs, complementadas por espectrometria de raios- X 
por excitação de raios gama, espectrometria de lluorcscência de raios-X c difratometria de raios-X. 

2. METODOLOGIA 

Uma amostra do rré-conccntrado de minerais densos. coletada após o primeiro estágio do tratamento físico. foi 
reduz ida em sucessivas ctaras de homogenei zação e quarteamento rara produzir uma amostra reserva, uma amostra 
' 'cabeça" c varias amostras para estudo codificadas como BKEST. Com a deslamagem a úmido, foi descartado todo 
materia l abaixo de -0.053mm e encaminhado o restante para o peneiramento suspenso, utilizando a scqüência de 
peneiras: 0,297mm; 0,21 Omm; O, 149mm; O, I 05mm; 0,074mm; 0,053mm. 

Em cada uma das frações granulométricas, com percentagens maiores, empregou-se a separação densitária , com 
bromofom1io, para concentrar melhor os minerais densos e eliminar os leves ainda existentes. Após retirar a magnetita, 
com um ímã manual, aplicaram-se ensaios no separador magnético isodinâmico Frantz nas intensidades: 0,5A; O, 75A, 
além da subfração não magnética na intensidade I ,5A. Aliquotas colctadas cm diversas etapas dos métodos físi cos 
foram encaminhadas para confeccção de lâminas delgadas rol idas c seções polidas, aná li ses instrumentais, microscopia 
ótica c minoanálises. As lâminas delgadas polidas c scções polidas foram confeccionadas apenas nas !rações 
granulométricas dominantes (+0,21 Omm; +0, 149mm; t O, I 05mm). Estes valores para susceptibilidades magnéticas, 
assim como a rotina analítica adotada nos diversos rroccdimentos, apresentados neste trabalho, encontram-se na 
literatura clássica (Hutchinson, 1974) (Jones, 1987). 

A espectrometria de fluorescência de raios-X (FRX) auxiliou na investigação do espectro geral dos elementos. Para 
pesquisar os elementos radioativos c os óxidos de terras-raras utilizou-se a espectrometria de energia de raios-X com 
excitação por raios gama (E EX). Na detecção das tàses minerais recorreu-se à ditratometria de raios-X (DRX). 

A microscopia ótica (MO) estudou, sob luz polarizada transmitida c refletida , feições texturais intragranularcs, presença 
de inclusões c grau de alteração dos minera is densos. os quais foram seleeionados segundo critérios quantitativos . como 
a maior percentagem de massa s ignificati va e/ou critérios qualitativos como a presença dominante de minerais densos 
relevantes para o estudo do pré-concentrado. Observações ao cstcreomicroscópio permitiram identificar asrectos 
morfológicos dos minerais densos principais, tais como: cor, fi.mna , grau de arredondamento, rugosidade; auxiliaram, 
também, a individualizar, ror cataçào manual , grãos mais adequados para as microaná li ses. 

Pesquisas com uma microssonda eletrônica (MS E) equirada com espectrómetros por dispersão de comrrimcnto de 
onda (WDS) c um microscópio eletrôniw d<.: varredura (MEV), tendo acoplado um espectrómetro de raios-X por 
disrcrsão de energia (EDS) forneceram dados de microanálises químicas puntuais, semiquantitativas e quantitativas. 
Esses equipamentos também produziram um registro eletronmicrográlico preciso de intercrescimentos complexos 
(ilmcnita c hematita), de zoneamentos composicionais (zircão), de processos de alteração da ilmenita e do rutilo 
(leucoxênio), além do aspecto geral das superfícies dos grãos de ilmenita, rutilo, zircão e monazita. 

3. RESULTADOS ANALÍTICOS 

Na deslamagem prév ia da amostra de estudo, ava liou-se que os linos, eliminados do pré-concentrado em 0,053mm, 
constituem apenas 0,03'Yo cm peso. O peneiramen to reve lou que a distribuição granulométrica (tabela I) abrange um 
intervalo de +0,297mm até +0,053mm, embora as concentrações dominantes (90,70%) ocorram nas frações -
0,297mm (I ,76'%), +0,21 O mm ( 13 ,55%), +0, 149mm (58, 17%) e +0, 105mm ( 18,98°!.,). 
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Tabela I Distribu ição da granulomctr ia 

granulomctria classifkaç<1o massa in icial retida acumu lada acumu lada 
(mm) (gramas) ('%) ('X,) passa nte ('Yt1) 

+0.297 areia média 7,00 1.76 1,76 9X ,24 
- 0,297 +0,21 o areia ti na 53,76 1:1.55 15.3 1 !14.46 

- 0,2 1 o' 0.149 areia fina 230,X7 5X. I7 7.1,4X 26,52 

-O, 149 '0.1 05 areia mu ito fina 75 .. 12 IX.9X 92.46 7,54 

-O, I 05 +0,074 areia muito tina 2ó,XO 6.75 99,2 1 0,79 

- 0,074 +0 ,053 siltc grosso 3,00 0.76 99,97 0,03 

- 0,053 si !te grosso 0, 12 0.03 100.00 0,00 

l:l KEST 396,X7 100,00 

Em seguida, após as separações densitá ri as, foram dete rmi nadas percentagens expressivas de minerais densos em 
+0,2 1 Omm (99,0'Yo), +0, 149mm (96, I%) c t-0, I 05mm (93,9%); os mi nera is leves representam menos que 6% em todas 
as fraçõcs. Ensaios no separador magnético isod in<im ico Frantz determinaram que os princ ipais minerais de interesse 
econômico podem ser me lhor concentrados em certas fa ixas de susceptib ilidades magnéti cas: ilmeni ta (7 1,9% ) e 
alguma goethita (26,9'%) em 0,5A; monazita (!17,3% ) cm 0,75A; a porção não magnética cm 1,5A apresentou 
quantidades s ignificativas de zircão (5!1,4%) e rutilo (28 ,!1%). 

As anál ises qu ímicas das frações granulométricas e subfrações magnéticas por EEX e FRX (tabe las 11 , III e IV) 
mostraram em 0,75A (+0.1 05mm) maior concentração de ThO) (4.9')-(,), UJ0 x(0,2%), Y )OJ (0,7%), La20 .1 (l O, I% ), 
Ce20 1 (22,9%), Pr60 11 (2,4%), e Nd20 .1 (8,7%). Os va lo res medios mais elevados de Ti0 2 (53 ,6%) encontram-se 
presentes cm 0.5A ( +0,21 Omm, +0, 149mm, +0, I 05mm) embora também seja considerável na subfraçào não magnética 
de I ,5A (+0,149mm) onde também se destacam Zr0 2 (48,2%) e Si02 (23,5%). 

Tabela 11 - Aná li ses químicas das fraçõcs granu lométricas 

granulomctri a +0.2 1 O +0. 149 +0, 105 BKEST granulometria +0.2 10 +0, 149 +0, 105 HKEST 
(mm ) (mm ) 

massa(% ) 13,55 5X, 17 18,9X 100,00 massa(%,) 1.\,55 5X, 17 IX,9X 100,00 

óxidos (%) óx idos( %) 

ThO) 0.064 0,085 O.IXO 0,073 Ti02 45.00 46.00 39.70 45.00 
u,o, <0.01 <0.0 1 <0.0 1 <0.0 1 Fe,O, 26,00 24 ,00 20.00 22 ,50 
Y,01 0,04 1 0,055 0,130 0,054 ZrO, 14.1 0 14,60 20.50 14,40 
La20 .\ 0,099 0, 150 0,340 0. 130 Si O, ó.60 10,50 15.60 11.40 
Cc,O, 0,220 0,330 0.770 0 ,290 i\ 120 1 4.XO 3,00 1,60 3.00 
Pr.,O ,, 0,026 0,037 0,090 0.033 MgO 2.40 1. 10 0.40 1,20 
Nd20 .1 0,086 0, 130 0.300 0.0 11 M nO 0.70 0.60 0,50 0 .60 
Sm,o, 0.017 0.022 0,046 0.019 C aO 0, 10 0,1 5 0, 17 0, 16 
Eu,O, <0,002 0.003 <0,002 0.003 r,o, 0,05 0,06 0.09 0,07 
Gd10 .1 0,0 16 0.0 17 0,270 0,01 5 
Tb40 7 0,009 0,008 0,007 <0,003 
Dy10 1 0,022 0,026 0,023 0 ,0 18 
Nb20j 0,090 0,090 0,085 0,097 

j Tc5cnica: EEX: li mite de detecção Jc U:O:< -= 0,0 1% TCcnka: FRX . 
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Tabel a III- Análises químicas das subfrações magnéticas 

subfraçõcs 
magnéticas 

0.50 A 0.75 A (amperes) 

granulomclria +0,2 10 10,149 +0,105 +0.210 10,149 +0. 105 
(mm) 

minerais 1.11 I, P. H 1.1'. H M M M 

óxitlos (% ) 

ThO, 0,007 O.O IX 0,019 0.04X 3,570 4.990 
u,o, nd nd nd nd 0,180 0,250 
v,o, 0,090 0,03 7 0,090 0,004 0.540 0,700 
La,o, 0,007 0,006 0,006 0,014 6,990 10, 110 
Ce,o, 0,015 0,012 0,014 0,052 15,910 22,920 
Pr6011 0,002 nd nd 0,005 1,680 2,470 
Nd,O, 0,008 0,005 0,007 0,022 5,960 8,720 
Sm20 J nd nd nd n d 0,890 1,310 
F.u,o , nd nd n d nd 0,029 0,040 
Gd,o , 0,004 nd 0.(104 nd 0,540 0,800 
Tb,0 7 nd nd nd nd 0,060 0.096 
Dy20 1 0,02 0,01 0,02 nd 0,180 0,290 

Min~rai s prcdomi nanli:s (DRX): I ""· ilmcni ta~ IJ --hcmatita; P·.;;.pseudorutilo; R--' rutilo: M=monazita; Z-·-zircào. 

Técnica: EEX: limites dl' ddCC'fÜo: ThO,, U;O ~ =· 0.005% : Y:O, = 0,002% ; L;.~ ~O ~ até Nd 20 ~ = 0 .00\I~''ÍI: Sm~O , até 
Dy:?O,-= 0,004'Yo: n d =-- clcml'nto n;io detectado. 

Tabela IV- Análises químicas das subfrações magnéticas 

s ubfra~t<lcs 0,50 A 0,75 A 1,50A 
magnéticas (não magnética) 
(amperes) 

gmnulomctria +0,210 +0,149 +0,105 +0,210 +0,149 +0,105 +0,210 +0,149 +0, 105 
(mm) 

minerais I, H I , P , H I, P, H M M M Z, R Z, R Z, R 

óxidos (•X,) 

TiO, 54,20 52,70 54.00 na 11,00 5,00 16,00 18,50 14,50 
Fe,o, 39,60 42,30 41,00 na 10,50 5,00 0,50 0,40 0,30 
Zr02 0,97 0,32 0,39 n a 4,51 3,60 42,73 47,42 54,39 
Si O, 1,00 1,40 1,40 na 7,00 3,00 19,40 24,00 27.00 

Al 20 1 1,20 1,60 1,60 na 4,HO 1.50 10,00 9,50 3,40 
MnO 1,10 1,00 0,97 n a 0,24 0.14 0,12 0,35 0,33 
C aO 0,22 0,22 0,23 n a 0,33 0,27 0.03 0,05 0,05 
r,o, 0,12 0, 13 0,16 n a 15,25 22,00 0,02 0,05 0.04 

Nb20 , 0,16 0.15 0, 15 n a nd nd nd nd nd 

Minerais predominantes (DRX): l=ilmcnita; H=hematita; P=pscudorutilo; R=rutilo; M=monazita; Z=zircão. 

Técnica: FRX: limites de detecção: Nb20 1 = O, I%; n a = massa insuficiente não analisada: n d = elemento não detectado. 

A composição mineralógica globa l (tabe la V) obtida po r aná lise modal (MO), com apoio dos demais métodos , 
constitui-se por: il menita (52,9% ), z ircão (23,9%), gocthita (9,6%), rutilo (2,4% ), monazita (2,2% ), leucoxenio (2,0% ) 
quartzo (2_3%), outros (2,3%). O lcucoxênio não é rea lmente um mineral, mas um produto de alteração da ilmenita, 
constituído por rutilo muito tino c às vezes anatásio (Klein c Hmlbut Jr. , 1999). Os minerais pscudorutilo - Fc2Ti)0 9 

(Mandarino, 1999) c hematita, minoritários em relação à ilmenita, fora m incluídos na to ta li zação deste mineral 
do minante. 

433 



XXI ENTMME- Natai-RN, novembro 2005. 

Tabela V- Composição mineralógica global 

gtanulomctria -{),297 +0,2 10 +0,149 +{),105 +0.074 +{),053 Total 
(mm) calculado 

massa(%) 1,76 13,55 58,17 18,98 6,75 0,76 100.00 

minerais(%) 

ilmenita • na 3,76 39,74 11 ,37 na na 54.87 
zircão 0,26 2,48 12,34 5,52 2,89 0,41 23.90 

goethira na 5,64 2,75 1,18 na na 9,57 

rutilo 0,04 0,34 1,44 0,44 0,14 0,01 2,41 

monazlta 0,03 0,25 1,36 0,32 0,28 0,00 . 2,24 
quartzo 0,03 0,10 1,09 0,91 0,17 0,02 2,32 

outros 0,15 0,37 1,48 0,13 0,14 0,00 2,27 

total 0.51 12,94 60,20 19.87 3.62 0,44 97,58 

Técnica: MO; • iltneniiJI- bcmahta; na~ massa insuficiente, não analisada. 

O estudo mineralógico, reali.-.ado sob luz polari7ada transmitida e refletida (MOLR), com apoio da literatura (Anthony 
ct ali i, 2000; Zussman, 1967), possibilitou identificar os minerais densos principais. As feições texturais intragranulares 
mais marcantes são descritas a seguir. 

As imagens fotomicrográficas registraram, detalhes de textura dos intercrescimcntos complexos da ilmenita (óxido de 
titânio e ferro). mineral predominante, que gemlmcntc mostra capas de altcraçllo para leucoxênio (figura la) (figura lb). 
O zircão (silicato de zircónio) incolor exibe nítido zoneamento em alguns grãos (figura I e) e pode apresentar inclusões 
muito pequenas de magnetita (figura I d), escassa pirrotita, caleopirita e bomita. 

c) cletronmicrografia de zircão prismático 
apresentando um nítido zonearncnlO 
(MEV,TER). 

arredondado com inclusão de magnetita (M) 
hcmatitizada (I n (MEV, lER). 

Figura I - Detalhes intragranulares dos minerais densos principais. 
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As eletronmicrografias, em imagens obtidas por elétrons retroespalhados (lER) ou secundários (IES), puderam destacar 
os aspectos morfológicos e a supcrficie dos gr3os. Ressalta-se que a ilmcnita, geralmente, mostra grãos angulosos e 
beterogêncos (figura 2a). Dois tipos de zircllo foram observados: um prismático, muito brilhante e outro em grãos 
subarredondados, turvos e embaçados (figura 2b). A monazita (fosfato de terras-raras) apresenta-se bem arredondada, 
turva, cor amarelo claro e exibe marcas na superficic dos seus grãos que denunciam baixa resistência ao mecanismo de 
abrasão das ondas (figura 2c). Rutilo (óxido de titânio), comumente com formas sem i-arredondadas (figura 2d) exibe, 
sob cstereomicroscópio, típica coloração vermelho sangue que, sob luz polarií".ada renetida, varia de âmbar a marrom 
avermelhado, apresentando alguma titanita associada nas bordas das partlculas. 

c) etetronmicrografia de gr;!o detrhico de monazita 
muito arredondada (MEV. IES). 

b) elctrorunicrogrufiu de grãos detríticas 
arredondados e angulosos de zirc~o (MEV, 
elétroos 

Figura 2 - Aspectos morfológicos dos minerais densos principais. 

As microanálises (tabela VI), enfocando grilos selecionados na fração +0, 149mm, detectaram que a monazita é rica cm 
cério, lantânio c neodímio com um valor expressivo de tório e algum urànio. O zircão tem uma concentração pequena 
de elementos radioativos, com distribuição zonada, onde valores de urânio são ligeiramente maiores na borda e os 
valores de tório mostram-se enriquecidos na parte central dos grãos (figura 2d). Na ilmenita observa-se uma proporção 
de 1,5:1 do titânio com relação ao ferro, enquanto o rutilo apresenta titânio quase puro com wn mínimo de ferro. 

435 



XXI ENTMM E - Natai-RN, novem bro 2005. 

Tabe la VI - Microaná liscs por mic rossonda e letrônica (WDS ) 

minerais m~mazita zircão ilmcni ta 

borda centro 

óx idos ('Vo) 

Th02 5,68 

I 
0 ,01 0,02 

UlJ, 0.46 0,07 0,0 1 
v,o , 0,09 
Ti02 56,0'1 
Fe20 1 0,0.1 0,0 1 37,86 

Zr02 67.00 67,2 1 
Si0 1 1,20 32, 16 32,28 0 ,1 3 
Al 20 1 0,83 0,01 0,01 0,28 
MgO 0,25 

Mnü O,XI 
C aO 1,00 0,07 

Nb,O j 0 , 12 
P20 5 30,26 
La,o, 15,87 
Ce20 1 34,82 

Nd20 1 9,79 

Técnit.:a : EIJS (mon3zita ) 1.' W DS {ilmcnita. t.ircüo, rut ilo). 

4. CONCLUSÕES 

rutilo 

'IX .5 1 
0,30 

0,02 
0,04 

A caracteri zação detalhada possibil itou conhecer dados referentes à mineralogia, às texturas íntragranu lares c 
composição química dos minerais densos principais. 

A mineralogia global está constituída por: ílmeníta (óxido de titânio c fe rro), zircão (silicato de zírcônío ), gocthita (oxí
hídrúxído de ferro) , rutilo (óxido de titânio), monazíta (fosfàto de terras-raras), quartzo (óxido de s ilício) e outros. O 
tamanho de grão abrange um inte rvalo entre - 0 ,297mm e +0 ,053mm, mas a concentração dominante (90 ,70%) 
corresponde às faixas granulométrícas: +0,21 Omm; +0, 149mm; +0, 1 OS mm. As concentrações dos minerais densos de 
interesse económico se encontram em O,S A (ílmcnita c goethita), 0,75A (monazíta) e na subfração não magnética em 
I ,SA (z ircão e rutil o). 

A ílmenita apresenta grãos hcterogêneos, freqüenterncnte alterados em leucoxênío, ex ibindo intercrcsc ímcntos 
complexos com hematíta. O zircão exibe dois tipos de grãos: angulares c arredondados, ambos com diminutas inclusões 
de magnetita, pírrot íta, calcopírita ou bom i ta que podem sugerir uma hipótese de duas fo ntes de origem; zoneamcnto é 
observado com freqüênc ía. A monazíta é rica cm cério c apresenta um va lor express ivo de tório e escasso urânio; 
predominam as terras-raras leves com cerca de 60%. O quartzo é o princ ipal contaminante do pré-concentrado 
estudado. 

Os dados adquiridos por este estudo contribuíram para uma melhoria do desempenho do processo c da qualidade dos 
concentrados, auxiliando o engenhe iro de processo, com conhecimento de causa, a tomar decisões cruc iais cm relação 
ao tratamento do minério, de tal modo a atender às especí ticaçõcs do mercado consumidor. 
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