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RESUMO 
 
Os elementos terras raras (ETR) são considerados um recurso mineral estratégico, 
tendo em vista sua demanda crescente em produtos de alta tecnologia e as 
condições limitadas de oferta no mercado mundial, cuja produção encontra-se 
concentrada na China. A mineralogia dos fluxos do processamento do minério de  
Sn, Nb e Ta (+Li) da mina da Volta Grande, localizada no município de Nazareno, 
sudeste do estado de Minas Gerais, foi analisada como alternativa para recuperação 
de ETR. As análises químicas apontaram que os corpos de pegmatitos são 
empobrecidos em ETR – podendo alcançar até 74,6 ppm, e os minerais 
essencialmente compostos por ETR são muito raros. Fases minerais acessórias e 
minerais traços como fluorapatita, fluorcalciomicrolita e zircão, no entanto, podem 
acomodar consideráveis proporções desses elementos em suas respectivas 
estruturas. Fluorapatita, que corresponde a 0,5% de massa (DRX/Rietveld) de um 
dos pegmatitos explotados na mina, contém somatório de ETR variando entre 
1,9x10³ e 8,2x10³ ppm (análises químicas pontuais por LA-ICP-MS). 
Fluorcalciomicrolita e zircão ocorrem como minerais-traço nos pegmatitos, mas 
fluorcalciomicrolita contém de 1,7x10³ a 2,9x10³ ppm de Ce e até 1,4x10³ ppm de Nd 

(WDS), enquanto zircão apresenta entre 2,4x10³ e 1,1x104 ppm de Y (EDS). Apesar 
do empobrecimento inicial dos pegmatitos da mina em minerais essencialmente 
compostos por ETR, a presença desses elementos em fases acessórias ou 
minerais-traço pode se tornar uma interessante alternativa para seu aproveitamento 
como subproduto. A presença de fluorapatita (6,8% de massa) e fluorcalciomicrolita 
(3,1% de massa) no rejeito final da concentração de Sn e Ta poderia viabilizar o seu 
reprocessamento para a produção de um concentrado com alto teor de ETR e 
fosfato, além da recuperação secundária de Sn, Ta e Nb. 

 
PALAVRAS-CHAVE: elementos terras raras; pegmatitos; mina da Volta Grande; 
fluorapatita; fluorcalciomicrolita; zircão. 

 
 

ABSTRACT 
 

Rare earth elements (REE) are considered a strategic mineral resource, due to its 
growing demand for high technology products and the restricted suppliers on the 
global market, with production concentrated in China. Mineralogy of the flows of the 
Sn, Nb, Ta (+Li) processing plant from the Volta Grande mine, located in the city of 
Nazareno, Minas Gerais, was analyzed as an alternative for REE recovery. Chemical 
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analyses indicate that these pegmatites are REE depleted, only up to 74.6 ppm total 
REE, and mineral phases with essential REE are thus rare. Accessory and trace 
minerals such as fluorapatite, fluorcalciomicrolite and zircon, however, host 
considerable amounts of these elements in its respective structures. REE 
concentration in fluorapatite, that corresponds to 0.5 wt. % (XRD/Rietveld) of the 
main exploited pegmatite, ranges between 1.9x10³ and 8.2x10³ ppm (point analyses 
by LA-ICP-MS). Although fluorcalciomicrolite and zircon are trace minerals, 
fluorcalciomicrolite contains from 1.7x10³ to 2.9x10³ ppm Ce, and up to 1.4x10³ ppm 

Nd (WDS), while zircon contains from 2.4x10³ to 1.1x104 ppm Y (EDS). These 
concentrations of rare earth elements in accessory and trace minerals might be an 
alternative for their recovery as by products. Fluorapatite (6.8 wt.%) and 
fluorcalciomicrolite (3.1 wt.%) contents in the tailings of the Sn and Ta concentration 
process opens the possibility of its reprocessing for the production of a concentrate 
with high REE and P grades, besides additional secondary Sn, Ta and Nb recovery. 

 
KEYWORDS: rare earth elements; pegmatites; Volta Grande mine; fluorapatite; 
fluorcalciomicrolite; zircon. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Elementos terras raras (ETR) são indispensáveis para infraestrutura e tecnologia. O 
mercado atual de óxidos de terras raras (ETRO) é dominado pela produção chinesa, 
que atingiu 133.000 toneladas de ETRO por ano em 2006, contabilizando cerca de 
97,1% da produção global e causando preocupações quanto ao fornecimento a 
longo prazo desse recurso. Os ETR correspondem a 17 elementos individuais (15 
lantanídeos mais o escândio e o ítrio) que se encontram hospedados em inúmeros 
tipos de mineralizações. A escala relativamente modesta do setor de mineração de 
ETR tem limitado o conhecimento sobre esse recurso e seus sistemas 
mineralizadores, quando comparado a outros metais como cobre e ferro, que são 
produzidos em maior escala (Weng et al. 2015). 

 

Depósitos de ETR em rochas ígneas desempenham um papel instrumental no 
conhecimento da demanda industrial por esses elementos. Tais depósitos podem  
ser agrupados em cinco categorias distintas com relação a proveniência, evolução 
do magma e tipo de rocha encaixante para mineralização: (1) carbonatitos;  (2) 
rochas peralcalinas sub-saturadas em  sílica; (3) pegmatitos e  granitos peralcalinos; 
(4) pegmatitos associados a granitos sub- a metaluminosos; e (5) depósitos 
fosfáticos e de óxido de Fe (Chakhmouradian e Zaitsev 2012). A presença de ETR 
como elementos traços em pegmatitos peraluminosos da classe LCT pode, em 
determinadas circunstâncias, caracterizar esta classe de pegmatitos também como 
uma interessante alternativa para o aproveitamento econômico desses elementos. 

 
A Província Pegmatítica de São João del Rei encontra-se localizada na porção 
sudeste do estado de Minas Gerais e é representada por um enxame de pegmatitos 
mineralizados em Sn-Nb-Ta, dentre os quais se destacam os pegmatitos presentes 
na mina da Volta Grande. A mineralogia dos fluxos do processamento do minério de 
Sn, Nb e Ta (+Li) da mina da Volta Grande, localizada no município de Nazareno, foi 
analisada como alternativa para recuperação de ETR. Nesse contexto, o presente 
estudo tem por objetivos: (1) identificar os minerais carreadores de ETR e seus 
teores  nas  amostras  do  fluxo  do  processamento  do  minério;  (2)  determinar  a 
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composição química desses minerais; e (3) avaliar a possibilidade de recuperação 
como subproduto. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O material utilizado é derivado do processamento do pegmatito A da mina da Volta 
Grande e corresponde a uma amostra do minério (AECA), dois pré-concentrados 
(CA1 e NCA1), três concentrados de estanho (CA6, CA9 e CA10), um concentrado 
de tântalo (CA7) e um rejeito proveniente do processamento do minério (CA11). As 
amostras foram coletadas na planta de beneficiamento, já cominuídas e em 
granulometria abaixo de 0,5 mm. As amostras foram homogeneizadas e  
subdivididas em alíquotas com menor massa. Uma alíquota de 3 g de cada amostra 
foi analisada por difratometria de raios X, enquanto uma alíquota de 100 g de um  
dos pré-concentrados (CA1) foi separada em iodeto de metileno (D=3,32 kg/L) e 
bromofórmio (D=2,89 kg/L). As frações de densidades intermediária e pesada foram 
posteriormente concentradas utilizando-se ímã de ferrite (ALNICO V, Sepor 
Automagnet) e separador isodinâmico Frantz. Os diversos produtos foram  
analisados em estereomicroscópio e grãos de minerais dos grupos da apatita, da 
microlita e zircão foram selecionados e embutidos em resina epóxi para confecção 
de seções polidas e lâminas que foram estudadas por microscopia eletrônica de 
varredura com microanálise química por dispersão de energia (MEV/EDS), 
microssonda eletrônica (WDS) e LA-ICP-MS. 

 

Alíquotas utilizadas para análise por difratometria de raios X foram inicialmente 
pulverizadas com 12 ml de água deionizada, durante 10 minutos em moinho 
McCrone, com o intuito de obter a granulometria inferior a 10 µm. As análises por 
difratometria de raios X foram realizadas em um equipamento Bruker-AXS D4 
Endeavour com radiação Cokα seguindo as mesmas condições de análise de 
Neumann et al. (2014). As interpretações qualitativas de todos os espectros obtidos 
foram efetuadas a partir de comparação com padrões contidos no banco de dados 
PDF4 + 2012 do International Centre for Diffraction Data em software Bruker 
Diffrac.EVA 4.0 ou 4.1. A quantificação mineralógica através do refinamento Rietveld 
(Rietveld 1969) foi realizada no software Topas versão 5.0. Estruturas cristalinas 
utilizadas no refinamento foram selecionadas do banco de dados de estruturas da 
Bruker e o background foi calculado a partir de um polinômio de quinta ordem. 

 

Análises químicas quantitativas em grãos de apatita e fluorcalciomicrolita foram 
executadas no CRTI (Goiânia, GO) utilizando-se uma microssonda JEOL JXA-8230 
operada a 15 kV e 20 nA. Minerais e metais puros foram utilizados como padrões. 
Grãos de zircão foram analisados por MEV/EDS, em um equipamento FEI  QUANTA 
400 com um sistema de microanálise química por dispersão de energia  (EDS) 
Bruker Quantax 800 acoplado, e detectores de energia dispersiva Bruker XFlash 
4030 ou 5010 e tecnologia SDD (silicon drift detector). Composições químicas foram 
obtidas para os grãos de zircão pelo sistema de microanálise descrito no modo semi-
quantitativo sem padrões. 

 

Elementos traço em grãos de apatita foram determinados por LA-ICP-MS utilizando- 
se um laser New Wave Research 213 acoplado a um espectrômetro de massas 
Agilent Technologies 7700x. Devido à espessura limitada dos cristais de apatita, as 
análises por LA-ICP-MS foram realizadas ao longo de varreduras em regiões de 



interesse dos grãos, mantendo uma fluência de aproximadamente 3,0 J/cm² e as 
seguintes condições de análise: (i) fluxo do carrier gas (Ar) de 0,9 L/min; (ii) spot-size 
de 25 - 50 µm; (iii) velocidade de 50 µm/s; (iv) frequência de 10 Hz; (v) energia do 
laser de 70 – 90 %; (vi) fluxo de make-up (Ar) de 0,6 L/min; e (vii) potência de 
radiofrequência de 1550 W. A concentração média de Ca obtida nas análises por 
microssonda eletrônica foi utilizada como padrão interno e o vidro NIST SRM 612 
como padrão de calibração. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Caracterização Mineralógica dos Fluxos do Processamento do Minério 
 

A tabela 1 apresenta a composição mineralógica das amostras, determinada por 
difração de raios X e quantificadas pelo método de Rietveld. 

 
Tabela 1. Composição mineralógica das amostras determinadas por difração de raios X e 

quantificadas pelo método de Rietveld. Resultados estão expressos em % de massa. 
 AECA NCA1 CA 1 CA 6 CA 7 CA 9 CA10 CA11 

Albita 44,5 7,7 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2 5,5 

Cassiterita 0,0 2,2 16,7 46,5 3,5 70,2 15,4 1,3 

Espodumênio 4,9 8,4 26,1 0,0 0,0 0,0 14,6 33,8 

Goethita 0,0 2,1 2,2 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 

Grupo da Apatita 0,5 4,7 2,9 1,7 0,0 0,0 6,2 6,8 

Grupo da Clorita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 

Grupo da Granada 0,5 24,4 2,8 5,1 1,1 0,0 9,9 16,6 

Grupo da Mica 5,2 2,1 0,9 0,0 0,0 0,0 3,4 5,5 

Grupo da Microlita 0,0 2,5 1,8 5,9 5,4 7,8 6,0 3,1 

Grupo do Epidoto 2,7 2,2 10,7 6,6 7,8 8,3 9,4 8,4 

Ilmenita 0,0 2,4 1,7 3,7 0,0 0,0 1,1 1,7 

Magnetita 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Microclínio 8,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,8 

Pirita 0,0 2,2 0,8 2,4 0,0 0,0 1,5 1,2 

Piroxênio-(Ca-Fe-Mg) 1,1 4,4 1,8 0,0 9,9 0,8 1,4 0,3 

Pirrotita 0,0 3,5 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Quartzo 29,3 9,4 7,0 5,3 0,1 0,0 1,1 5,8 

Subgrupo da Columbita 0,0 3,3 6,8 22,6 72,2 12,9 11,4 1,6 

Supergrupo do Anfibólio 2,5 15,1 6,7 0,0 0,0 0,0 3,7 4,5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

O pegmatito A da mina da Volta Grande (amostra de sigla AECA) possui  
composição mineralógica granítica e teores relativamente altos de espodumênio 
(4,9%) e minerais do grupo da apatita (0,5%). Os pré-concentrados (amostras NCA1 
e CA1) representam o produto pesado da separação gravítica realizada em espirais 
concentradoras. Essas amostras são caracterizadas por um grande aumento no 
conteúdo de minerais pesados e redução de minerais leves. Estudo por 
estereomicroscopia binocular no produto afundado do concentrado CA1 revelou 
ainda a presença de calcopirita e zircão (como minerais-traço) e gahnita e monazita 
(como minerais raros). 

 

Os concentrados de estanho (amostras de sigla CA6 e CA9) representam o produto 
não-magnético de densidade alta obtido na planta de beneficiamento da mina, sendo 
a amostra CA6 de granulometria menor que 250 μm, enquanto a amostra CA9 maior 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro de 2017 

 

que 250 μm. Ambos os concentrados são compostos majoritariamente por 
cassiterita, minerais do subgrupo da columbita e dos grupos do epidoto e da 
microlita. Cassiterita e minerais do grupo da microlita apresentam maiores teores na 
faixa de granulometria maior que 250 μm (amostra CA9), enquanto minerais do 
subgrupo da columbita são mais abundantes na faixa de granulometria menor que 
250 μm (amostra CA6). A amostra CA10 corresponde a um concentrado de estanho 
misto, que representa uma fase prévia da produção dos concentrados de estanho 
das amostras CA6 e CA9. Essa amostra é composta majoritariamente por  
cassiterita, espodumênio, minerais do subgrupo da columbita e do grupo da  
microlita. 

 

A amostra CA7 é o concentrado de nióbio-tântalo do pegmatito A e representa o 
produto magnético de alta densidade obtido durante o processamento do minério. 
Sua mineralogia é composta predominantemente por minerais do subgrupo da 
columbita e, em menores proporções, por minerais do grupo da microlita e 
cassiterita. Minerais de ganga como piroxênio do grupo Ca-Fe-Mg e minerais dos 
grupos do epidoto e da granada também estão presentes em consideráveis 
proporções. 

 
O rejeito final do processo de beneficiamento realizado na mina da Volta Grande 
(amostra CA11) corresponde ao material não-magnético e de densidade relativa  
mais baixa. Com relação à mineralogia dessa amostra é importante destacar a 
elevada proporção de espodumênio (33,8%), bem como a presença de minerais dos 
grupos da apatita (6,8%), da microlita (3,1%), minerais do subgrupo da columbita 
(1,6%) e cassiterita (1,3%), que representam perdas consideráveis no seu 
processamento. 

 
3.2 Caracterização Química de Minerais Carreadores de ETR 

 

3.2.1 Grupo da Apatita 
 
A apatita presente nos pegmatitos da mina da Volta Grande apresenta expressivos 
teores de F (em média 2,90 em % de massa) e a ausência de Cl (abaixo do limite de 
detecção da microssonda) indicando que se trata de uma fluorapatita. MnO (em 
média 1,55%, massa) ocorre em teores elevados e apresenta correlação negativa 
com o CaO (em média 53,12%), revelando que a presença desse elemento está 
ligada a uma substituição direta de Mn2+ por Ca2+. Si, S e Fe não foram detectados 
ou ficaram abaixo do limite de detecção da microssonda. Análises por LA-ICP-MS 
revelaram que as concentrações de Li, Mg, Al, Sr, Zr, Ba, Pb, Th e U são 
predominantemente baixas, enquanto o conteúdo de ETR nos grãos de fluorapatita  
é alto e varia entre 1,9x10³ e 8,2x10³ ppm, com Y sendo o ETR predominante. Foi 
observada uma correlação positiva entre Na+ e ETR3+, sugerindo que a entrada de 
ETR3+ nos grãos de fluorapatita estudados está ligada ao seguinte mecanismo de 
substituição: ETR3+  + Na+ ↔ 2Ca2+. 

 

Para os grãos de fluorapatita, os ETR ocorrem na estrutura do mineral e também na 
estrutura de micro inclusões de monazita e xenotímio (Figura 1a – 1c), sendo que 
essas foram subdivididas em muito pequenas, com até 10 µm (Figura 1c) e grandes, 
quando maiores que 10 µm (Figura 1a). Ocasionalmente, essas inclusões 
encontram-se associadas a carbonato de cálcio ou rodocrosita (Figura 1b e 1c). 



 

 

Figura 1. Imagens BSE: (a) Fluorapatita (Ap) com inclusões maiores de monazita (Mnz) e xenotímio 

(Xtm); (b) Fluorapatita com inclusões de monazita e xenotímio associadas a rodocrosita; (c) Fluorapatita 

com inclusão de xenotímio associada a carbonato de cálcio; (d) Fluorcalciomicrolita associada a albita 

(Ab) e microclínio (Mc); (e) Detalhe da figura 1d apresentando microinclusões de uraninita e galena em 

fluorcalciomicrolita; (f) Zircão alterado com micro inclusões de torita/coffinita. Siglas de acordo com 

Whitney e Evans (2010). 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro de 2017 
 

3.2.2 Grupo da Microlita 
 

Dados composicionais obtidos por microssonda eletrônica revelaram que os grãos 
de minerais do grupo da microlita são compostos por F, Na2O, CaO, UO2, SnO2 e 
Nb2O5, com elevados teores de Ta2O5, e contém TiO2, MnO e FeO. Também estão 
presentes Ce, que pode variar de 1,7x10³ a 2,9x10³ ppm, e Nd, com concentrações 

de até 1,4x10³ ppm. Para todas as composições obtidas o somatório de Nb+5 e Ta+5  

é maior do que o de Ti+4 e Sn+4, bem como não foi observada a presença de cátions 
hexavalentes. O número de cátions de Ta+5 é maior que o de Nb+5, confirmando a 
classificação dos grãos como pertencente ao grupo da microlita. O sítio A é 
predominantemente ocupado por Ca, e, apesar do método analítico empregado não 
permitir a determinação do ânion majoritário no sítio Y, foi detectado considerável 
teor de F, tratando-se provavelmente de fluorcalciomicrolita, descrita por Andrade et 
al. (2013) numa amostra da mina da Volta Grande. 

 
Texturalmente, os grãos de fluorcalciomicrolita costumam estar associados a albita e 
microclínio (Figura 1d). Micro inclusões de galena e uraninita são recorrentes (Figura 
1e) 

 
3.2.3 Zircão 

 

Zircão ocorre como mineral traço no pegmatito A da mina da Volta Grande, mas 
representa até 9,0% (valor obtido por estimativa visual em estereomicroscópio) do 
produto afundado do pré-concentrado (amostra CA1). A análise de diversos grãos 
revelou que esses são predominantemente compostos por ZrO2 e SiO2, sendo que a 
substituição de Zr por Na, Ca, Mn, Y, Hf, Th e U ocorre com frequência. Conteúdo de 

Y nos grãos de zircão é alto e pode variar de 2,4x10³ a 1,1x104 ppm. 
 
Grãos de zircão encontram-se intempericamente alterados e frequentemente 
apresentam microinclusões com composição química similar à de uma  solução 
sólida entre torita e coffinita (Figura 1f). 

 
4. CONCLUSÕES 

 

O corpo pegmatítico A da mina da Volta Grande é empobrecido em ETR e, 
consequentemente, também empobrecido em fases minerais essencialmente 
compostas por ETR, como monazita e xenotímio. No entanto, ficou caracterizado 
que fases minerais acessórias como fluorapatita, e minerais-traço como 
fluorcalciomicrolita e zircão podem hospedar ETR em sua estrutura ou na forma de 
micro inclusões de monazita e xenotímio (como é o caso da fluorapatita). 

 
A ocorrência dessas fases com consideráveis teores desses elementos pode se 
tornar uma interessante alternativa para o seu aproveitamento como subproduto. A 
presença de fluorapatita (6,8% de massa), fluorcalciomicrolita (3,1% de massa), 
minerais do subgrupo da columbita (1,6% de massa) e cassiterita (1,3% de massa) 
no rejeito final da concentração de Sn e Ta poderia viabilizar o seu reprocessamento 
para a produção de um concentrado com alto teor de ETR e fosfato, além da 
recuperação secundária de Sn, Ta e Nb. 
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