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RESUMO 

A ilmenita recebe destaque como principal mineral fonte de dióxido de titânio, o qual tem sido utilizado em quantidades 
cada vez maiores como pigmento branco, na fabricação , principalmente, de tintas e vernizes. O concentrado de ilmenita, 
utilizado neste estudo, é proveniente da Mina do Guaju, no Estado da Paraíba, operada pela empresa Millennium 
lnorganic Chcmicals do Brasil S/A. Este concentrado contém monazita que, mesmo presente em baixa quantidade, é 
caracterizado como um contaminante indesejado no processo metalúrgico de fabricação do pigmento. Tendo em vista 
este problema, esse estudo propõe avaliar a maneira como a monazita está associada no concentrado de ilmenita. 
Análises com lupa indicaram que a monazita se encontra como partículas liberadas no concentrado de ilmenita, cm 
baixíssima concentração. Análises em grãos de ilmenita, em MEV, indicaram vestígios da monazita, caracterizados por 
vazios na superfície polida. Também foram identificados, através da lupa, muitos grãos de leucoxênio, que é uma 
alteração da ilmenita, permanecendo com as mesmas características magnéticas e eletrostáticas e, tomando assim, 
impossível a sua separação no processo de concentração. Ainda, foram identificados outros contaminantes, tanto como 
grãos liberados, como em inclusões, mas em baixíssimas concentrações que não interferem no teor final deste 
concentrado. 
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ABSTRACT 

The ilmenite rcceives promincnce as main titanium dioxide source mineral that it has been used in increasing amounts 
as whitc pigment, mainly in inks and vamishes manufacture. The concentrate of ilmenite, used in this study, is 
proceeding from thc Guaju's Mine, in the state of the Paraíba, operated by Millennium Inorganic Chemicals of Brazil 
S/A. This concentrate contains monazite that even if present in low amount is characterized as an undesired 
contaminant in the pigment metallurgic manufacture process. ln view of this problem, this study it considers to 
evaluate the way as thc monazite is associatcd in the conccntrate of ilmenite. Analyses with stereoscope indicated that 
the monazite lies as frce particles in the conccntratc of ilmenite, in very low concentration. Analyses in grains of 
ihnenite in SME indicated vestigcs of the monazite, characterized by emptiness in the polished surface. They were also 
identified, through of the stereoscope, many grains of leucoxene, that is an alteration of ilmenite, remaining with the 
same magnetic and electrostatic characteristics and this way making impossible its separation in the concentration 
process. Other contaminants were identificd yet, as much as free grains as in inclusions, but in very low concentrations 
that do not interfere in the final grade of this concentra te. 

KEY-WORDS: ihncnite, titanium dioxide, monazite, leucoxene. 
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1. INTRODUÇÃO 

O dióxido de titânio (Ti02) tem sido utilizado cm quantidades cada vez maiores como pigmento branco na fabricação, 
principalmente, de tintas e vernizes, devido ao seu alto índice de rcfração, opacidade c poder de cobertura. O segundo 
maior campo é na indústria de papel, na fabricação de papel fotográfico c de todo tipo de papel para impressão, exccto 
jornal. Outras aplicações são na indústria de plásticos, borrachas para pneus, esmaltes para porcelanas, encerados, 
revestimentos de paredes e fibra de vidro. Como principal fonte de matéria-prima para a sua obtenção, destaca-se a 
ilmenita, que vem suprindo cerca de 90% da demanda mundial de minerais de titânio (Ré c Marques, 2002). 

A ilmenita é um mineral composto de ferro e titânio, na fonna cristalina, FeTi01, podendo ser considerada pura com os 
valores em tomo de 53 %de Ti02 e cm tomo de 47% de FeO (Dana, 1969). Devido a sua elevada densidade relativa 
(em tomo de 4,5 a 5), é caracterizada como um mineral pesado, sendo encontrada cm todos os sedimentos detríticos, 
podendo se concentrar, principalmente, em areias de praias, conhecidas como depósitos de areias pretas (Decr e outros, 
1966). Nestes tipos de depósitos é comum estar associada com outros minerais pesados, tais como magnetita, granada, 
monazita, estaurolita, rutilo, zircão e cianita, entre outros. A exploração destes depósitos, devido a sua natureza física, é 
feita normalmente por pás-carregadeiras ou através de sucção hidráulica. Neste último caso, os sedimentos superficiais 
são removidos até que seja atingido o lençol freático, criando-se um grande lago onde é instalada uma unidade de 
dragagem (Silva, 2000). O material dragado é despejado dirctamcntc por gravidade nas espirais concentradoras que 
representam o principal equipamento utilizado na obtenção do pré-concentrado de minerais pesados, no qual são usadas 
em múltiplos estágios de separação. Após secagem, este pré-concentrado é sujeito à separação sucessiva por outros 
métodos gravimétricos, elétricos e magnéticos (Sampaio e Tavares, 2005). 

Uma das principais características da ilmenita é a ocorrência de Jeucoxênio, mineral de alteração, resultante da 
Jixiviação do ferro presente na estrutura da ilmenita. Este mineral não contém valor comercial, apresentando teor de 
Ti02 acima de 68% (Deer e outros, 1966). Outra característica da ilmenita é a sua associação com a monazita, que é um 
mineral do grupo fosfato mais comum de Elementos Terras Raras (ETR) (Toledo e outros, 2004). A monazita é o 
principal mineral fonte de óxido de tório cm quantidades que podem variar entre I e 20 %. O tório é radioativo e recebe 
considerável atenção como principal contaminante dos concentrados de ilmenita (Dana, 1969). 

No Brasil, a maior produtora de ilmenita é a empresa Millennium lnorganic Chcmicals do Brasil S/ A que contribui com 
57,5 % da produção nacional de dióxido de titânio (DNPM, 2005). Sua unidade de lavra, denominada de Mina do 
Guaju, está localizada no município de Mataraca (PB), onde a ilmenita ocorre disseminada cm dunas litorâneas. 

A proposta deste estudo é identificar como a monazita se encontra no concentrado de ilmcnita, processado na Mina do 
Guaju. A monazita constitui rejeito indesejável no processo de metalurgia do pigmento, cm Camaçari (BA), que a 
empresa se esforça em diminuir. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O material utilizado foi o concentrado de ilmenita, enviado pela empresa Millennium, contendo, cm média, 54 % de 
Ti02. Foi feita uma caracterização granulométrica e mineralógica deste concentrado, além de uma análise mais 
detalhada de possíveis inclusões minerais na ilmcnita. 

Para a caracterização granulométrica, cerca de I 00 gramas do concentrado foram passadas nas fraçõcs 210, 177, 149, 
125 e 105 11m. Foram realizados três peneiramentos para se obter uma média do tamanho dos grãos de ilmenita. 

Para a caracterização mineralógica foi utilizada uma lupa binocular com um aumento de 32 vezes. Fez-se a contagem 
dos grãos presentes, em uma lâmina de vidro, identificando-os e quantificando-os, cm toda a área limitada pelo 
aumento. Foram analisadas cinco amostras, e os resultados referem-se à média das mesmas. 

Para a análise das inclusões minerais nos grãos de ilmenita , foram preparadas secções polidas das amostras, contendo, 
aproximadamente, 0,3 gramas dos grãos, através da técnica de embutimento em resina cpóxi e, estas scções foram 
metalizadas com carbono e ouro para serem observadas em um Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), acoplado 
a um Espectrômetro de Dispersão de Energia (EDS). O equipamento MEY foi o da marca PHILIPS, modelo XL20 do 
Laboratório de Metalurgia Física (LAMEF) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), c o outro da 
marca JEOL, modelo JSM5800, do Centro de Microscopia Elctrônica (CME), também da UFRGS . 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Caracterização Granulométrica e Mineralógica 

A tabela I mostra os resultados da análise granulométrica do concentrado de ilmenita. 

Abertura 
(ftm) 
+210 

-210 +177 
-177 +149 
-149 +125 
-125 +105 

-105 

Tabela I. Distribuição granulométrica do concentrado de ilmenita. 

Amostra 1 
(% retido simples) 

7,25 
12,99 
22,76 
26,89 
4,13 
25,98 

Amostra 2 
(% retido simples) 

7,86 
12,24 
24,08 
26,63 
4,18 
25 

Amostra 3 
(% retido simples) 

7,4 
14,18 
22,2 

27,34 
4,42 

24,46 

Média 
(%) 
7,5 
13, I 
23 
27 
4,2 

25,1 

29 

Os dados da tabela I mostram que os grãos de ilmenita concentram-se entre as frações -177 e +125 Jlm, constituindo 
50 % da amostra. 

A tabela II mostra os resultados da caracterização mineralógica do concentrado de ilmenita. 

Tabela II. Caracterização mineralógica do concentrado de ilmenita. 

Mineral Composição(%) 

llmenita 95,3 

Leucoxênio 3,36 

Estaurolita 0,2 

Turmalina 0,08 

Zircão 0,17 

Monazita 0,1 

Rutilo 0,08 

Cianita 0,02 

Outros 0,69 

TOTAL 100 

Na tabela II verifica-se que os principais minerais encontrados, além da ilmenita e seu produto alterado- o leucoxênio
foram a estaurolita, a turmalina, o zircão, a monazita, o rutilo e a cianita. Os minerais não identificados foram 
classificados como outros e, de acordo com os dados da empresa, cerca de 98% de ilmenita é concentrada na etapa final 
do processo de separação (considerando ilmenita mais leucoxênio). 

A presença de 3,36 % de leucoxênio indica que a ilmenita está bastante alterada. Esta quantidade é devido, 
principalmente, a sua concentração nos materiais condutores durante o primeiro estágio nos separadores magnéticos 
utilizados na planta de concentração. O leucoxênio apresenta cores mais claras, resultado de sua cor original 
caramelizada e muitas vezes sem brilho, que o diferencia da ilmenita, que é preta e brilhosa. A diferença é bastante 
nítida, podendo ser facilmente identificada na lupa. 

De acordo com a quantidade de monazita presente no concentrado de ilmenita, sua separação ocorre, principalmente, 
durante o primeiro estágio de separação magnética, na planta de concentração. Por ser um mineral fracamente 
magnético, às vezes não é separado e segue no processo com a ilmenita. A principal exigência seguida pela empresa 
para o uso deste concentrado na fabricação de pigmento é de que tenha um teor mínimo de 53 % de Ti02 
(correspondente à ilmenita) e um teor niáximo de O, I% de P20 5 (correspondente à monazita). 

Ainda de acordo com a tabela II, existe pouca quantidade dos demais minerais presentes na amostra do concentrado de 
ilmenita interferindo na separação, já que a eficiência dos separadores não é 100 %. 
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3.2 Análise de Inclusões 

Para as análises de inclusões minerais procurou-se fazer uma varredura em todos os grãos das amostras preparadas. 

A figura L mostra um grão de ilmenita contendo vazios deixados por inclusões minerais arredondadas, bem como o 
resultado da análise em EDS no local destes vazios. 

2.1 O Z.8G 3.50 

Figura l. Imagem SE de MEV de um grão de ilmenita, que mostra alguns vazios, e a respectiva análise em EDS. 

Em todas as amostras observadas no MEV apareceram grãos contendo pequenas quantidades de vazios deixados por 
inclusões minerais arredondadas, como mostra a figura I. O espectro desta análise apresenta elevados picos de ferro e 
titânio, que identificam o mineral ilmenita. No mesmo espectro também se identificou a presença de manganês, que 
substitui o ferro ferroso da ihnenita, o que é comum. Provavelmente, os vazios devem se originar durante a preparação 
das amostras, pela remoção das inclusões minerais nas etapas de lixamento c polimento. Neste mesmo espectro são 
mostrados, também, pequenos picos de carbono, oxigénio c alumínio. A presença do carbono é devido a sua uti lização 
para a metalização das amostras. O oxigénio é um dos elementos presentes na ilmenita. O alumínio pode ser de algum 
mineral contaminante, cujos traços tenham pennanccido no vazio deixado pela inclusão. 

Na figura 2 são mostrados vazios deixados por inclusões minerais em grãos de ilmenita com feições bem làcctadas. O 
fonnato do vazio, na foto da esquerda, lembra um prisma alongado, com uma dimensão superior a 20 ~tm c, o fonnato 
do vazio, na foto da direta, é bi piramidal, lembrando o hábito cristalino do zircão, com dimensão inferior a 20 11m. 

Figura 2. Imagens SE de MEV de vazios deixados por inclusões minerais facetadas cm grãos de ilmenita. 
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As análises em EDS no local dos vazios ilustrados na figura 2 mostraram, apenas, espectros com grandes picos de ferro 
e de titânio (composição da ilmcnita). Estas inclusões também poderiam ter sido arrancadas dos grãos durante as etapas 
de lixamento e polimento das amostras. 

Na figura 3 é mostrado um grão de ilmenita com algumas inclusões minerais indicadas pelos números I e 2, com seus 
respectivos resultados da análise cm EDS. 
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Figura 3. Imagem SE de MEV de duas inclusões minerais ( I e 2) em um grão de ilmenita com seus respectivos 
resultados da análise em EDS. 

Os grandes picos mostrados no espectro da inclusão I, da figura 3, indicam ser de um mineral contaminante, composto 
por fósforo e cálcio; os grandes picos mostrados no espectro da inclusão 2, da mesma figura, indicam ser de um mineral 
contaminante composto por alumínio e silício. Estas inclusões aparecem com pouca freqüência nas amostras analisadas. 

Na figura 4 é mostrada uma provável inclusão de zircão com o seu resultado da análise em EDS. 

CaK• 

t" J.SG 4-tl 

Figura 4. Imagem SE de MEY de provável inclusão de zircão cm um grão de ihnenita, com a análise em EDS. 

O resultado da análise em EDS, ilustrado na figura 4, revela a presença do elemento zircônio, indicando tratar-se de 
uma inclusão de zircão. A dimensão desta inclusão é inferior a 20 Jlm e, foram identificadas pouquíssimas inclusões 
deste tipo. 
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Na figura 5 são mostrados, em destaque, dois grãos de ilmenita contendo inclusões de quartzo, com seus respectivos 
resultados das análises emEDS. 

Figura 5. Imagens SE de MEV de inclusões de quartzo em grãos de ilmenita com as análises de EDS. 

O grão de ilmenita, localizado na parte superior da figura 5, contém uma grande inclusão de quartzo, com dimensão 
superior a 50 11m. A análise em EDS mostrou apenas um grande pico de silício e um pequeno pico de oxigénio, que 
identifica o quartzo; o grão de ilmenita, localizado na parte i~tferfor da figura 5, contém várias inclusões de quartzo, 
cujos espectros em EDS mostraram somente picos de silício e de oxigênio. Neste grão, foi destacada apenas uma 
inclusão com tamanho aproximado de 40 pm. 

4.CONCLUSÕES 

O resultado da análise granulométrica do concentrado de ilmenita mostrou que os grãos deste mineral concentram-se 
nas frações 177 e + 125 llfn, constituindo 50 % da amostra. O~ grãos de ilmenita, que . se encontram nesta faixa 
granulométrica, são bastante pequenos. 

A análise do concentrado de ilmenita em lupa mostrou uma composição mineralógica bem variada, apresentando como 
mineral principal a ilmenita, que representa cerca de 98 % da amostra. Nesta massa, aproximadamente, 3,4 % 
representam a fração de leucoxênio, indicando que existe uma considerável alteração da ilmenita. Não tem como retirar 
o leucoxênio deste concentrado porque, mesmo sendo uma alteração da ilmenita, perdendo feiTO e se enriquecendo em 
Ti02, continua mantendo suas propriedades magnéticas e eletrostáticas, seguindo nonnalmente no processo de 
concentração. A própria empresa Millennium descarta esta possibilidade e, o leucoxênio é remetido como Ti02 
insolúvel para o processo de pigmento. 
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A observação através da lupa possibilitou. também. a identificação de grãos de monazita no concentrado de ilmcnita. 
cm quantidades muito pequenas. Isto indica que a mon;vita encontra-se liberada c devido a sua baixa susceptibilidade 
magnética . segue com a ilmcnita nas demais etapas de beneficiamento deste mineral. Ainda, a monazita apresenta grãos 
minerais menores que os gr<1os de ilmcnita, os quais. por esta razão. poderiam ter s ido arrastados no processo de 
concentração. mas o seu teor é controlado. a fim de atender os limites de su::t cont::tminaçào para o processo de 
pigmento. 

Em pequenas quantidades aparecem. também. os minerais cstaurolita. turmalina. z ircão, rutilo. cianita c outros minerai s 
não identificados. Assim, a presença destes minerais não interfere na qualidade do concentrado. Provavelmente, seguem 
na rota do processo de concentração da ilmcnita durante as etapas de separação magnética c clctrostática . 

Não foram encontradas inclusões de monazita nos grãos de ilmcnita como observado nas análises cm EDS, mas foram 
identificadas. cm alguns grãos, inclusões minerais, cujas anúliscs cm EDS mostraram ser minerai s compostos por 
fósforo, cúlcio, alumínio c silício, bem como zircão. Mas, considerando a quantidade mínima destas inclusões, é 
provúvcl que não interfiram no teor final do concentrado de ilmcnita . 

Ainda, considcrúvcis inclusões de quartzo f{mun encontradas cm muitos grãos de ilmcnita porque os picos dos espectros 
apresentaram somente os elementos silício c oxigênio. Porém, nas quantidades identificadas, este contaminante não 
interfere no teor final do concentrado de ilmcnita. 
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