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RESUMO 

A importante mina de minério fosfático de Tapira-MG possui uma planta industrial de grande capacidade de produção e 
conta com um fluxograma complexo, envolvendo cominuição fina, separação magnética, deslamagem e flotação em 
condições bastante dificeis de seletividade. Esta complexidade decorre da associação mineralógica variada e 
heterogénea dos minérios fosfáticos , constituídos predominantemente de rochas ultramáficas com diferentes graus de 
intemperismo. Visando caracterizar os dois principais concentrados produzidos, foi feita amostragem na usina, 
incluindo-se a alimentação geral , cm um período típico de produção. Os teores dos principais componentes químicos do 
minério eram 7,4% P20 5, 19,7%, Fc20 3, 7,9% MgO, 18,0% CaO, 26,0% Si02, 8,5% Ti02, correspondendo aos 
principais minerais : piroxênio, minerais micáceos, magnetita, perovskita, anatásio, calcita, dolomita e quartzo, além da 
apatita. Há dois circuitos independentes após a britagem: para material granulado, com granulometria entre 28,0 e 
7, I mm, rico em carbonatos, e para material friável , abaixo de 7, I mm, enriquecido em minerais micáceos. Ambos são 
cominuídos para granulometrias semelhantes. O concentrado grosso friável mostrou a seguinte composição química: 
34,0% P20 5, I ,6% Fe20 1, 0,7%, MgO, 50,4% CaO, 2,6% Si02, I ,6% Ti02; o concentrado granulado apresentou 
composição com variações pequenas. Os contaminantes mineralógicos piroxênio, minerais micáceos, magnetita, 
perovskita e anatásio ocorreram usualmente em partículas mistas, tanto em grãos maiores justapostos, como em 
inclusões finas na apatita . Os carbonatos (calcita c dolomita) foram os principais contaminantes, que nas frações abaixo 
de 0,21 mm apareceram predominantemente como partículas liberadas, o que indica seletividade não completa. Porém, 
como parte destes carbonatos ocorre em inclusões finíssimas ou vênulas na apatita, a obtenção de concentrados muito 
puros toma-se inviável. Contudo, esses concentrados já atendem às especificações industriais. As análises químicas e 
mineralógicas, inclusive com espectrometria de infravermelho, permitiu determinar que a apatita dos concentrados é 
uma estrôncio-carbonato-flúor-hidroxiapatita. 

PALAVRAS-CHAVE: minério fosfatico , concentrados, apatita, caracterização 

ABSTRACT 

Thc important phosphate ore Tapira Mine has a great capacity concentrator, which has a complex process, involving 
fine comminution, magnetic separation, desliming and flotation in condition of difficult selectivity. This complexity is 
due to the varicd and heterogeneous mineralogieal assemblage of the phosphate ores, composed mainly of ultramafic 
rocks, with diffcrent degrees of weathering. With the purpose of charactering the two main coneentrates produced, a 
sampling program was carried out in the plant, including the general feed , during a typical production period. The main 
chemical components of the ore were: 7.4% P20 5, 19.7% Fe20 3, 7.9% MgO, 18.0% CaO, 26.0% Si02, 8.5% Ti02, 

which corresponded to the dominant minerais : pyroxene, micaceous minerais, magnetite, perovskita, anatase, calcite, 
dolomite and quartz, besides apatite. There are two independent circuits after crushing: granular material , with grain 
sizc between 28.0 and 7. l mm, which is ri c h in carbonates; brittle one, bclow 7.1 mm, ri eh in micaceous minerais. 8oth 
types are then ground to similar size distributions. The coarse brittle concentrate had the following composition: 34.0% 
P20 5, 1.6% Fe20 1, 0.7%, MgO, 50.4'Y., CaO, 2.6% Si02, 1.6% Ti02; the granular concentrate showed only minor 
differences. The main mineral contaminants have occurred usually as locked grains, either as larger side by side 
minerais or as fine inclusions in apatite . The carbonatcs (calcite and dolomite) were the major contaminants, which 
appeared mainly as liberated particles, below 0.21 mm sizes, what indicates incomplete selectivity. However, since part 
of the carbonates occurs as very fine inclusions and veinlets, thc production of very pure concentrates is hardly feasible. 
On the othcr hand, thc actual concentrates already thc industry specifícations. The chemical and mineralogical analyses, 
including infrarcd spcctromctry, dctermincd that the conccntrates' apatite is a strontium-carbonate-fluoro
hydroxiapatite . 

KEYWORDS: phosphatc ore, concentratcs, apatitc, characterization 



20 

Cintia, A.M.D. ; Brandão, P.R .G. 

L INTRODUÇÃO 

O minério de Tapira é um dos mai s importantes depósitos de fosf~t to do Brasil, sendo o fósfóro um dos ingredientes 
indispensáveis na composição dos fertilizantes. A mina de Tapira está localizada na porção norte do complexo 
ultramáfic o-alca lino-carbonatítico de Tapira , oeste do Estado de Minas Gerais, a aproximadamente 35km a sul-sudeste 
da cidade de Araxú. O depósito de fósforo e também de titânio é o resultado do enriquecimento supcrgênico a partir de 
rochas ultramáficas (essencialmente piroxcnitos c pcridotitos), anormalmente ricas nesses eleme ntos c está 
profundamente intcmperizado, devido ao clima tropical. A reserva geológica total de minério fosf;i ti co cstú estimada cm 
I ,2 bilhões de toneladas, com teor médio de ~ . 2%. de P20 5. 

Os processos industriais de benefici amento são muito complexos cm função da assoctação mineralógica variada c 
heterogênca dos litotipos provenientes da jazida de Tapira, resultando cm dois circuitos principai s independentes. O 
minério granulado apresenta uma granulometria entre 2X,O c 7, !mm c é ri co cm carbonatos c o minério friávcl possui 
granulomctria abaixo de 7, !mm c é rico em minerais micáccos. A subdivisão do processo de beneficiamento visa a 
obtenção de produtos dentro das especificações do mercado c com o máxi mo de rendimento, uma vez que o minério 
granulado contribui para a redução do teor de P20 5 no concentrado c para a diminuição da recuperação (!Jarros c outros, 
2001 ). Além disso, a contaminação dos concentrados com carbonatos leva a um aumento no consumo de ác ido sulfúrico 
na etapa de produção do ácido fosfórico, e levando os custos operacionais. 

Este trabalho apresenta o resultado de um estudo mineralógico detalhado cm uma amostra da alimentação inicia! da 
usina e em dois principais concentrados cm um período típico de produção, visando a caracterização de uma pilha de 
minérios fosfáticos composta por frentes de lavra diferentes c com relação Ca0 /P20 5 elevada, para a identificação dos 
principais minerais portadores de cálcio que entram na alimentação c saem nos concentrados e sua relação com a 
apatita, bem como a determinação exala da composição da apatita . 

2. METODOLOGIA 

Foram estudadas três amostras da usina de concentração de Tapira (Ch ula, 2004 ) durante o processamento da pilha 912 
(também denominada TC 11 -ROM), sendo identificadas como ALIM (alimentação inicial), CG (concentrado grosso 
fri ável) e CGR (concentrado granulado). A pilha 912 tinha 161 ,6t c era composta por minérios de di versas frentes que 
estavam em lavra no período de sua formação (fevereiro de 200 I) . 

A amostra ALIM foi inicialmente seca em estufa a 80°C c, em função de sua granulometria hctcrogênca, os fragmentos 
de rocha maiores foram separados e britados c posteriormente passaram por uma moagem até a granulometria abaixo de 
0,297mm (48#). Nesta etapa foram retiradas alíquotas da amostra total para análises químicas c difração de raios-X. Em 
seguida, as amostras passaram por deslamagem do material cm 0,037mm (400#). O material com granulomctria acima 
de 0,03 7mm foi separado em cinco frações ( +0,2 1 Omm, -0,2 I O +0, 149mm, -0, 149 +0, I 05mm, -0, I 05 +0,074mm c 
-0,074 +0,037mm) por pcneiramcnto a úmido. O procedimento de preparação das amostras CG c CGR para a obtenção 
das fraçõcs granulométricas inic iou-se a partir do penciramento a úmido cm 0,037mm (400#). Todas as fraçõcs de cada 
amostra foram submetidas a análises químicas e de difração de raios-X, bem como estudo ao microscópio óptico. 
Análises minera lógicas de detalhe foram feitas utilizando microscopia clctrônica de varredura (MEV) c microssonda 
eletrôn ica (WDS). A técnica de espectrometria de infravermelho (FTIR) foi utilizada para verificar a presença dos 
grupos iônicos na estrutura da apatita. A composição de cada amostra total foi obtida através da combinação das 
técnicas: microscopia óptica, MEV, análi ses químicas c difração de raios-X. Os métodos analíticos utili zados foram 
(Chula, 2004) fluorescência de raios-X (modelo Phillips PW2404 ), perda ao fogo por gravimetria c espectrometria de 
energia de raios-X por excitação de raios gama- sistema KEV EX c clctt·odo sclctivo (somente o flúor). Foi realizado 
um estudo detalhado nos minerai s micáceos presentes na amostra da alimentação usando a técnica de difração de raios
X. Os filossilicatos foram manualmente separados c pulverizados. Foram produzidos difratogramas de raios-X 
completos da amostra original e difratogramas ampliados na faixa e ntre 3,01 c 14,99° da amostra orig inal, da amostra 
após tratamento térmico a 500°C durante uma hora c após tratamento com ctilcnoglicol durante duas horas. 

Os seguintes equipamentos foram utilizados: difratômctros Phillips modelo PWJ 71 O c Ri gaku mode lo Geiscrflcx; 
microscópio óptico Leitz Orthoplan-Po l; microscópio clctrônico .J EOL modelo .JSM-541 O com EDS Noran modelo TN
M3055 ; microssonda cletrônica JEOL modelo JXA8900RL c espectrómetro de infravermelho 13omem Hartmann & 
Braun modelo DAS. 

3. RESULTADOS 

Os resultados para as três amostras estudadas são apresentados a seguir: 



21 

XXII ENTMME I VIl MSIIMT - Ouro Prcto-MG, novembro 2007. 

3.1 Composição mincralúgica c l>ropricdadl'S da apatifa 

A composição mineralógica total de cada amostra pode ser visualizada na Tabe la I. Os resultados mostram que a 
amostra da alimentação inicial da us ina (/\LIM) é composta princ ipalmente por minerai s micáceos, magnetita, apatita c 
piroxênio (diopsídio), quantidade menor de perovskita, anatúsio c carbonatos (calcita c dolomita), ocorrendo ainda 
quantidade minoritá ria de ilmcnita . goct hita . quart zo, clarita, anfibólio, schorlomita , hcmatita c raríssima olivina. A 
schorlo mita é uma variedade de granada do tipo andradita ··· Ca1(Fc3

' ,T i h Si 30 12, onde o Fc3+<Ti (Deer e outros, 1992). 

Estudo detalhado de difração de raioscX nos fílossilicatos, através de aquecimento térmico a 500°C c adição de 
ctilenoglicol, indicou que os mesmos correspondem princi palmente a til ossilicatos de camadas interestratificadas ou 
camadas mi stas (flogopita/vcnniculita) c vcrmiculita, ocorrendo também quantidade minoritária de clarita. Os 
filossilica tos de camadas mi stas foram identificados por picos entre II ,97 A c 12,54Â na amostra original e sua 
mudança para cerca de I OÂ, após tratamento térmico. Estudos de Assis e Brandão ( 1999) em minerais micáccos da 
mina de Tapira também identificaram fíloss ili catos do tipo camadas mistas. A Figura I a mostra o difratograma de raios
X da amostra ALI M amp li ado na faixa entre 3,0 I c 14,99graus da amostra original, da amostra após tratamento com 
etilcnoglicol c após tratamento térmico c a Figura I b mostra o di fratograma completo da amostra original. Segundo 
Reynolds ( 1980), o pico cm to rno de 24Â indica intcrestratificações muito ordenadas. 

Tabela I - Composição mineralógica da amostra da alimentação inicial e concentrados da usina de Tapira 

Fração 'Yomassa Minerais (%massa) 
(mm) ap mt ii go pv at px me cb qtzo 

ALIM 
+0,210 11 ,8 14 27 < I 3 7 6 15 22 4 5 

-0,21 O + O, 149 19,2 18 26 <I 2 9 5 15 18 6 5 

-0, 149 + O, I 05 15,0 20 23 < I 2 9 4 17 16 6 4 

-0, I 05 + 0,074 11,3 22 21 <I 8 4 16 19 7 4 

-0,074 + 0,037 12,8 23 18 raro 6 5 15 19 8 3 
-0,037 29,9 15 19 raro 6 5 5 37 9 < I 

Total cale. 100,0 18 22 < I 2 7 5 12 24 7 3 

CG 
+0,2 10 4,6 95 < I raro < I < I raro < I < I 2 < I 

-0,21 O + O, 149 15,7 9 1 < I < I < I I raro I <I 4 raro 
-0,149 + 0,105 20,8 89 < I raro raro raro 2 < I 6 
-0,105 + 0,074 16,8 82 I <I < I < I raro 3 <I II 
-0 ,074 + 0,037 23, 1 80 I raro < I I raro 4 < I 13 

-0,03 7 19, 1 73 raro < I raro 6 2 15 

Total cale. 100,0 83 raro < I raro 3 lO < I 

CGR 
+0,2 1 o 13,7 95 < I raro < I < I < I < I < I I < I 

-0,2 10+0,149 16,9 92 < I raro < I < I < I I < I 3 < I 
-0 , 149 + 0 , 105 17,3 88 < I < I < I < I < I 2 < I 5 raro 
-0,105 + 0,074 13,7 8 1 I <I < I < I < I 3 <I II < I 
-0 ,074 + 0,037 21 . 1 79 < I < I < I < I 3 < I 15 raro 

-0.03 7 17,3 72 raro < I < I < I 4 I 19 < I 

Total cale. 100.0 84 < I < I 2 9 < I 

ap = apatita; mt = magnctita; ii= ilmenita; go = gocthita; pv = perovskita ; at = anatásio ; px = piroxênio; 
me = minerai s micúccos; ca = carbonatos c qtzo = quartzo . 

A apatita constitui cerca de 18%, cm massa da amostra, verificando-se que ao longo da di stribuição granulométrica sua 
proporção cm massa aumenta da fraçào mais grossa (+0,2 1 Omm) cm direção às frações mais finas ( -0,074 + 0 ,03 7mm), 
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diminuindo na fração -0,037mm. Os carbonatos constituem cerca de 7'Y., da amostra c apresentam comportamento 
semelhante ao da apatita, porém continuam aumentando sua proporção cm massa ak a fraç;lo -0,03 7mm. 1\ magnctita 
constitui aproximadamente 22"/., cm massa da amostra c sua proporção cm massa possui tcndcncia inversa ú da apatita c 
do carbonato, ou seja, diminui da fração mais grossa (+0,21 Omm) para as fraçõcs mais finas. 

14 .27 

12.4 1 

20.74 

' 20 
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Figura I - Difratogramas de raios-X mostrando filossilicato do tipo camada mista (llogopita/vcrmiculita), vcrmiculita c 
clorita da amostra ALIM: (a) original, após ctilcnoglicol c tratamento térmico; (b) difratograma completo. 

As amostras CG (concentrado grosso friávcl) e CGR (concentrado granulado) são compostas principalmente por apatita, 
apresentando como contaminante principal os carbonatos (calcita c quantidade menor de dolomita), ocorrendo 
quantidade minoritária de magnetita, piroxcnio, minerais micáccos, quartzo, pcrovskita/anatúsio, ilmcnita c gocthita. 
Estes minerais de ganga, com cxceção dos carbonatos, passam para os concentrados predominantemente cm grãos 
mistos com a apatita, seja na forma de inclusões ou cm grãos justapostos. 

A apatita constitui 83-84% em massa dos concentrados, verificando-se que ao longo da granulomctria sua proporção cm 
massa diminui da fr·ação mais grossa (+0,210mm) cm dircção ú fração mais fina (-0,037mm), ou seja, aumenta a 
quantidade de contaminantes (principalmente carbonatos) à medida que o material torna-se mais fino. 

A magnctita corresponde ao mineral opaco predominante no minério c caracteriza-se por mostrar martitização 
incipiente a avançada, começando nas bordas c fraturas c, às vezes, invadindo todo o cristal c por exibir lamelas de 
cxsolução. de ilmcnita. 

Os carbonatos (calcita c dolomita) aparecem principalmente como vcnulas cortando os demais mincra1s ou como 
inclusões na apatita. As vcnulaçõcs podem ser somente de carbonatos (calcita ou dolomita) ou calcita mais quartzo. 
Ocasionalmente, os carbonatos das vênulas apresentam inclusões finíssimas de barita, cstroncianita c óxido de Mn c Ba 
(provável mente holandita e/ou romancchita). 

A apatita ocorre de forma granular (cristais bem formados) , possui aspecto predominantemente límpido, apesar de 
inclusões fluidas c inclusões de carbonato serem observadas localmente (Figura 2a). Alguns grãos de apatita mostraram 
também inclusões de monaz ita, quartzo, barita, lílossilicato de camadas mistas c tlogo pita. Recobrimento parcial da 
apatita por hidróxidos de ferro é incipiente ou mesmo inexistente c ocorre cm menos de 2'Yc, (ALIM) a 4% (CG c CGR) 
dos grãos. Cristais de apatita cortados por vcnulaçõcs de carbonato c, ús vezes, de carbonato mais quartzo podem ser 
observados cm todas as fraçõcs granulométricas (Figura 2b) , havendo uma diminuição cm dircçào ús fraçõcs mais finas . 
Na fração -0 ,2 1 Omm +0, 149mm da amostra da alimentação, os grãos de apatita apresentam índices de liberação de 95% 
c nos concentrados os índices de liberação nesta fração variam de 93% (CGR) a 95% (CG). /\s Figuras 2c c d da 
amostra da alimentação mostram associações da apatita com alguns dos minerais de ganga. Microanúliscs EDS cm 
alguns cristais de apat ita indicaram variações nos teores de cstrôncio c elementos terras-raras, rctlctidas por variações 
nos tons de cinza cm imagens de clétrons rctrocspalhados. Raros grãos de apatita primúria fi.lram observados cm 
associação com apatita secundária, esta última mostrando superfície rugosa c recobrimento parcial por gocthita. 

Microanúliscs WDS das apatitas dos concentrados podem ser visualizadas na Tabela 11 . Foram verificadas substituições 
no sítio do C i ' principalmente por Sr~ ' c elementos terras-raras ( ETR 

1 
), ocorrendo também Na ' , M~:t c Fc2

' ; no 
grupo PO/ por SiO/ c do sítio F- por Olr. Apesar da soma das anúliscs serem próxi mas de 100%, resultados de 
espectrometria de infravermelho indicaram a presença de carbonato substituindo f()sb to. o grupo iónico co/ na 
estrutura da apatita foi identificado através da presença do dublcto cm 1420 c 14(l2cm· 1 c de uma banda cm X80cm·1 

(Figura 3). Os estudos de infravermelho também indicaram a cxistcncia de 01 r na estrutura da apatita através da 
presença das bandas ele vibração axial cm 3539-3542cm·1 c de vi bração angular cm 725-729 cm-1

• Essas bandas são 
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típicas de uma nuor-hidroxiapatita (Santos & Clayton, 1995; Comodi e outros, 1990), porque elas estão deslocadas 
quando comparadas com uma hidroxiapatita pura, cujas bandas de vibração axial aparecem em 3560-3570cm·1 e de 
vibração angular cm 630-635cm·•. Os resultados de microanálises WDS juntamente com estudos de espectrometria de 
infravermelho indicaram que a apatita apresenta composição de cstrôncio-carbonato-flúor-hidroxiapatita (McCiellan, 
1980; Chula c outros, 2004c). 

(a) (b) 

(c) (d) 

Área C aO MnO Si O, MgO SrO BaO FeO P10s ETR co2 K20 AI201 Ti01 Interpretação 

I 56,2 - 0,2 - 1,7 0,3 - 41,5 - - - - - apatita 

2 51,4 - - 0,3 7,2 - 0,8 - - 40,3 - - - calcita 

3 56.3 - 0,3 - 1,1 - 0,3 40,2 1,5 - - - 0,3 apatita 

4 - - 100,0 - - - - - - - - - - quartzo 

5 55,5 0,4 - 0,3 O, I 0,2 - - - 43,5 - - - calcita 

6 2,0 73,1 1,4 1,4 - 20,5 - - - - - - 1,6 ho/ro 

7 56,1 - 0,4 - 1,1 - 0,6 40,8 0,9 - - - - apatita 

8 1,6 - 45,1 16,6 - - 16,3 - - - 7,5 9,1 3,7 FCM 

9 56, I - 0,4 - 1,0 0.3 0,4 40,9 0,8 - - - - apatita 

lO - 1,1 0,3 0,7 - - 91,8 - - - - 0,6 0,9 magnetita 

Figura 2 - Micrografias de apatita nas amostras da alimentação (ALIM) e do concentrado CG da usina de Tapira 
(fração +0,2 1 Omm), MEY (imagem de elétrons retroespalhados- lER). A microanálisc EDS de cada ponto é mostrada 
na tabela acima. (a): apatifa com inclusões fluidas e de calcita; (b): apatita cortada por vênulas de quartzo e calcita; (c) 
apatita associada com filossilicato de camadas mistas - FCM; (d) apatita associada com magnetita. 
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Tabela 11 - Microanáliscs de apatita nos concentrados da us ina de Tapira-MG 

Oxidos 
(•%) CGR ( 'G 

Si02 0,46 0,46 

FcO 0,05 0 ,04 

MgO 0,02 0,02 

C aO 53 ,22 53,21 

SrO I ,1 3 I, 15 

Na20 0, 13 0,13 

PzOs 41,42 41,54 

Yz03 0,02 0,02 

La20 3 0,26 0,24 

Ce20 3 0,62 0,59 

Pr20 3 0,08 0 ,27 

Nd203 0,10 0,08 

F I ,41 1,48 

H20 1,09 I ,06 

CI 0.01 0.01 

100,02 100,3 

O= F,CI 0,60 0,62 

Total 99,42 99,68 

? 
~ ------ - -·-- · ···-~~--------"···----· ·-·-----< 

~· 

Figura 3 - Espectro de infravermelho (transmissão) dos concentrados da usina de Tapira-MG. 

3.2 Composição química 

Os conteúdos dos óxidos principais por fração granulométrica na amostra da alimentação (ALIM) c dos concentrados 
(CG e CGR) da usina podem ser visualizados nas Tabelas III, IV c V. 

O teor de P20 5 na amostra da alimentação possui tendência de aumento da fração mais grossa ( +0,21 O mm) para as 
frações mais finas (+0,037mm), seguido de sua diminuição na fi·ação -0,037mm. Os maiores teores de P20 5 

concentram-se na fração -0,074 +0,03 7mm, sendo essa fração rcsponsúvcl por cerca de 13%, do total de P20 5. Esses 
teores são compatíveis com a porcentagem de apatíta observada através de microscopia óptica. Os teores de CaO 
apresentam o mesmo comportamento que os teores de P20 5. O Fe20 1 apresenta comportamento contrúrio ao P20 5 c 
CaO, sendo esta variação reflctida nos teores de magnctita , principal mineral de ferro no minério. 

Os teores de P20 5 nos concentrados possuem tendência de diminuição para os as fraçõcs mais finas . Esses va lores são 
coerentes com a porcentagem de apatita obtida no microscópio óptico. A fração +0,21 Omm, que possui o maior teor de 
P20 5 para os doi s concentrados, é responsável por cerca de y y,, do total de P20, contido no CG c por cerca de 15% do 
total de P20 5 contido no CGR. Os teores de SrO apresentam a mesma tendência do P20 5 c o F, apesar de apresentar um 
comportamento mais irregular, também mostra seu menor teor na fração abaixo de 0,037mm. Os teores de CaO 
aume ntam da fraçào +0,21 Omm até a fração -0, I 05 +0,074mm e depois ocorre um decréscimo para os finos. 
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O elevado teor de carbonato (principalmente ca lcita) nos concentrados é responsável pelo aumento na relação Ca0/P20 5 

( 1,50 para o CG c I ,49 para o CGR), devido a problemas de selctividade entre a apatita e os carbonatos. Para uma 
fluorapatita pura, a relação cstcquiométrica teórica Ca0/P20 5 é de 1,318 (McCiellan, I 980). Os valores de F e SrO bem 
mais elevados nos concentrados do que na amostra da alimentação indicam a presença destes elementos na estrutura da 
apatita, conforme confirmado através da microanálises cm cristais de apatita. A presença de pequenas quantidades de 
MgO, A\ 20 3, Fc20 1, Si02, Ti02, c 13a0 nos concentrados indica a existência de contaminantes, identificados através de 
difração de raios-X, microscopia óptica c microscopia cletrônica de varredura como quartzo, minerais micáceos, 
carbonatos, pcrovskita, anatásio, diopsídio, magnetita, goethita, bem como raramente barita, provável holandita e/ou 
romanechita, estroncianita c monazita. A distribuição de teores destes óxidos nos dois concentrados mostra uma 
tendência de aumento do teor para as fraçõcs mais finas, indicando que os minerais de ganga são mais abundantes 
nestas fraçõcs . O conteúdo total de óxidos de terras-raras (OTR) é <I% em todas as amostras, sendo que os 
concentrados apresentam valores um pouco mais elevados do que a amostra da alimentação. Estudos realizados em 
microssonda eletrônica por microanálises WDS (Chula, 2004) indicaram que os principais minerais portadores de 
terras-raras nessas amostras correspondem a pcrovskita e apatita, bem como quantidade minoritária de monazita. 

Tabela III - Composição química por fração granulométrica da amostra AUM 

Fração (mm) Teor(%) 

P20s Fc203 MgO C aO Al203 Si02 Ti02 F SrO BaO OTR CaO/P20s 

0,210 6,60 22,40 7,18 17,20 2,83 25,70 10,40 0,57 0,28 0,14 0,55 2,61 

0,149 8,3 I 21,00 5,81 20,30 2,1 I 23,80 I 1,40 0,51 0,35 0,14 0,67 2,44 

0,105 8,76 19,20 6,01 21,30 2,01 23,95 10,60 0,41 0,35 0,13 0,59 2,43 

0,074 9,17 17,50 6,41 21,70 2,32 24,44 9,98 0,45 0,38 0,14 0,60 2,37 

0,037 9,64 16,50 6,21 22,00 2,30 23,80 9,88 0,45 0,36 0,15 0,59 2,28 

-0,037 6,37 19,20 6,60 14,10 4,29 28,70 7,86 0,16 0,25 0,23 0,56 2,21 

Total 7,86 19,39 6,36 18,60 2,88 25,58 9,75 0,38 0,32 0,17 0,59 2,37 
* OTR = óxidos de terras-raras 

Tabela IV- Composição química por fração granulométrica da amostra CG 

Fraçào (mm) Teor(%) 

P20s Fe20 3 MgO C aO Al20 3 Si02 Ti02 F SrO BaO OTR Ca0/P20 5 

0,210 40,90 0,34 0,37 49,40 0,05 1,20 0,45 1,36 1,10 0,02 0,74 1,2 I 

0,149 40,60 0,39 0,43 52,50 0,05 1,06 0,50 1,36 1,10 0,03 0,77 1,29 

0,105 37,00 0,46 0,65 52,30 0,07 1,34 0,55 1,40 1,06 0,04 0,80 1,41 

0,074 34,90 0,72 0,81 55,20 0,09 1,60 0,76 1,40 0,98 0,06 0,78 1,58 

0,037 33,80 0,94 1,17 54,00 0,14 1,86 I, II 1,40 0,93 0,01 0,71 1,60 

-0,037 29,80 1,53 1,50 51,20 0,37 2,94 1,23 1,20 0,73 0,12 0,79 1,72 

Total 35,28 0,80 0,91 52,87 0,14 1,76 0,83 1,35 0,96 0,05 0,77 1,50 

Tabela V - Composição química por fração granulométrica da amostra CGR 

Fração (mm) Teor(%) 

P205 Fe203 MgO C aO Al203 Si02 Ti02 F SrO BaO OTR CaO/P20s 

0,210 40,30 0,33 0,35 51,60 0,04 1,30 0,31 1,44 1,09 0,02 0,70 1,28 

0,149 38,50 0,43 0,44 51,70 0,04 1,50 0,49 1,52 1,06 0,03 0,70 1,34 

0,105 37,90 0,56 0,58 54,60 0,05 1,66 0,67 1,48 1,01 0,05 0,65 1,44 

0,074 34,90 0,54 0,78 55,70 0,06 1,52 0,53 1,28 1,00 0,06 0,62 1,60 
0,037 33,80 0,73 1,02 53,50 0,07 1,44 0,63 1,40 0,91 0,07 0,61 1,58 
-0,037 30,50 0,69 1,15 52,90 0,12 1,56 0,81 1,20 0,68 0,10 0,56 1,73 

Total 35,77 0,56 0,74 53,32 0,06 1,50 0,59 1,39 0,95 0,06 0,64 1,49 
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4. CONCLUSÕES 

A amostra da alimentação inicial da usina de Tapira é composta principalmente por mmerais micúceos, magnetita, 
apatita e piroxênio (diopsídio), quantidade menor de perovskita , anatúsio c carbonatos (calcita c dolomita). ocorrendo 
ainda quantidade minoritúria de ilmcnita, gocthita, quartzo, clorita, ;mfibólio, schorlomita, hcmatita c raríssima olivina. 

Os carbonatos (calcita c pequena quantidade de dolomita) ocorrem principalmente como vênulas ou como inclusões na 
apatita c são os principais contaminantes dos concentrados, aumentando sua proporção cm massa em dircçào às fraçõcs 
mais finas. Outros contaminantes são magnctita, piroxênio, minerais micúceos, quartzo, pcrovskita/anatúsio, ilmcnita c 
gocthita. 

Os minerais micáceos foram identificados principalmente como filossilicatos do tipo camadas-mistas, formados por 
proporções diferentes de flogopita c vcrmiculita em sua estrutura, o que pode causar problemas no beneficiamento dos 
minérios (Barros e outros, 200 I) 

A apatita possui composição de estrôncio-carbonato-flúor-hidroxiapatita, é essencialmente primúria, ocorre em cristais 
bem formados, possui superfície geralmente lisa e aspecto principalmente límpido, apesar de inclusões fluidas e 
inclusões de carbonatos e outros minerais serem observadas localmente. 
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