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RESUMO 
 
O litoral sul da Bahia possui ocorrências de minerais pesados, com destaque para a 
ilmenita, monazita e zirconita. Assim, o estudo teve como objetivo caracterizar 
tecnologicamente uma amostra dos cordões litorâneos da região de Prado/BA. 
Foram coletados cerca de 500 kg de material. A caracterização foi realizada por 
difratometria de raios-X, espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado 
indutivamente, fluorescência de raios-X, separação em líquido denso, separação 
magnética em separador Frantz e microscopia eletrônica de varredura. Os 
resultados dessa caracterização mostraram um teor de 3,4%, de minerais pesados 
na amostra estudada, os quais estão concentrados, majoritariamente, na fração 
granulométrica -297+106 µm. Foram identificados ilmenita, traços de zirconita e 
rutilo, e monazita. Os minerais pesados contidos na fração afundada no iodeto de 
metileno foram recuperados no separador Frantz, prioritariamente, sob um campo 
magnético de intensidade 0,675T; esse material é composto, principalmente, por 
ilmenita alterada. Com base na caracterização, a amostra foi submetida aos ensaios 
de concentração em escala de laboratório. O material foi classificado em peneira de 
500 µm; a fração retida foi considerada rejeito e a fração passante foi concentrada 
graviticamente em mesa vibratória (5,3% de minerais pesados). Essa etapa 
demonstrou elevada eficiência de separação considerando a recuperação 
metalúrgica de TiO2, ZrO2 e P2O5, com valores acima de 85%. O material pesado da 
separação gravítica foi submetido a uma separação magnética de alta intensidade 
(campo permanente) obtendo-se um concentrado magnético final com 91,2% de 
minerais pesados, sendo principalmente os com destaque para os portadores de 
elementos terras-raras (2,4% CeO2, 1,3% La2O3, 1,4% Nd2O3 e 1,2% ThO2), baixo 
teor de SiO2 (11,1%), além de um teor de TiO2 bem próximo ao comercializável 
(50,5%). Já no concentrado não magnético final com 19,5% de minerais pesados e 
7,7% de ZrO2, verificou-se uma recuperação metalúrgica de 71,3% de ZrO2. 

 
Palavras-chave: minerais pesados; cordões litorâneos; caracterização tecnológica. 

 
ABSTRACT 

 

The south coast of Bahia has occurrences of heavy minerals, especially ilmenite, 
monazite and zirconite. Thus, this study aimed to characterize a sample of Prado/BA 
region. About 500 kg of material was collected. The characterization was performed 
by X-ray diffractometry and Rietveld method, inductively coupled plasma atomic 
emission spectrometry, X-ray fluorescence, dense liquid separation, magnetic 
separation in Frantz separator and scanning electron microscope. The results of this 
characterization showed a content of 3.4% of heavy minerals in the studied sample, 
which are mainly concentrated in the size fraction -297+106 μm. Ilmenite, traces of 
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zirconite and rutile, and monazite were identified. The heavy minerals in the sink 
fraction of the methylene iodide were recovered in the Frantz separator, mainly,  
under an intensity of magnetic field of 0.675T; this material is mainly composed of 
altered ilmenite. Based on the characterization, the sample was submitted to 
laboratory scale concentration process. The material was classified in a 500 μm 
sieve; the oversize fraction was considered tailing and the undersize fraction was 
concentrated by a shaking table (5.3% of heavy minerals). This stage demonstrated  
a high separation efficiency considering the metallurgical recovery of TiO2, ZrO2 and 
P2O5, with values above 85%. The heavy material of the gravitational separation was 
subjected to a high intensity magnetic separation (permanent field) obtaining a final 
magnetic concentrate with 91.2% of heavy minerals, being with the presence of rare 
earth elements (2,4% CeO2, 1,3% La2O3, 1,4% Nd2O3 e 1,2% ThO2), tiny SiO2 

content (11.1%), and TiO2 content very close to the marketable (50.5%). The final 
non-magnetic concentrate had 19.5% of heavy minerals and 7.7% of ZrO2, with a 
metallurgical recovery of 71.3% of ZrO2. 

 
Keywords: heavy minerals; sand deposits; technological characterization. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Os minerais pesados são conhecidos por sua maior densidade (d>2,6) quando 
comparada com as dos minerais de ganga. Eles possuem inúmeras aplicações na 
indústria de pigmentos, de ligas metálicas, cerâmica, aeroespacial, de imãs, de 
supercondutores, e até mesmo como indicadores de eventos geológicos. Sabe-se 
que o litoral brasileiro possui ocorrências desses minerais (Noguti, Feitosa, ca. 1970; 
Amaral, Moraes, 1992; Gonçalves, Braga, 2016) e possíveis depósitos 
economicamente viáveis de ilmenita (FeTiO3), rutilo (TiO2), monazita 
[(Ce,La,Nd,Th)PO4]  e zirconita (ZrSiO4) (Schnellrath et al., 2001). 

 
No mercado nacional destaca-se a mina de Guajú, localizada na Paraíba, 
pertencente ao Grupo Cristal, a qual produz concentrados de ilmenita (Sampaio et 
al., 2001), zirconita, rutilo e cianita, configurando-se como a única produtora de 
ilmenita na América Latina (Sousa, Oliveira, Moreira, 2014). 

 

Nesse sentido, os objetivos do presente trabalho foram caracterizar, química e 
mineralogicamente, uma amostra de areia de praia do litoral sul da Bahia (município 
de Prado) e separar os minerais pesados dos minerais de ganga, considerando a 
possibilidade de pré-concentração dos minerais de interesse por separação 
gravítica, seguida de separação magnética, para a geração de concentrados bulk de 
minerais pesados, principalmente de elementos terras raras (ETR) como a monazita. 

 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Foi coletada uma amostra de 450 kg no município de Prado, Bahia. Nos laboratórios 
do CETEM, a amostra foi homogeneizada e quarteada em 17 subamostras. Uma 
subamostra de aproximadamente 27 kg foi novamente quarteada, sendo uma 
alíquota de 1 kg separada para a caracterização química e mineralógicapor 
espectrometria de fluorescência de raios X (Panalytical Axios Max emissão de Rh)  e 
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por espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP- 
OES Spectrometer Horiba Scientific Ultima 2), e por difração de raios X (D4 Endevor 
emissão de Co). Outra subamostra (5,7 kg) foi classificada por peneiramento a 
úmido usando as peneiras de aberturas 1680, 1190, 595, 500, 297, 210, 150, 106, 
75, 53 e 45 µm. De acordo com uma avaliação visual de cada fração granulométrica 
e do teor dos óxidos de titânio, zircônio e OTR (óxidos de elementos terras raras), 
determinados por FRX, contidos nelas, foi definido uma malha de corte no material 
em 297 µm. 

 

Os ensaios com líquido denso, usando iodeto de metileno (d=3,32), foram feitos com 
três subamostras do material bruto para determinação da porcentagem de minerais 
pesados (MP). As frações afundadas no iodeto de metileno foram submetidas a 
análises químicas e avaliadas quanto a sua susceptibilidade magnética, usando-se, 
primeiramente imã de mão para a retirada dos minerais ferromagnéticos, e 
posteriormente separadas no separador Frantz (modelo L-1 Isodynamics, inclinação 
15°). As intensidades dos campos magnéticos testados para a recuperação de 
diferentes minerais pesados foram: 0,150; 0,450; 0,675; 0,950 e 1,300 T (tesla). Os 
minerais recuperados no imã de mão e a 0,150 T foram arquivados. As quatro 
amostras recuperadas em 0,450; 0,675; 0,950 e 1,300 T, e a fração não magnética 
foram analisadas por FRX, sendo a amostra 0,675 T (maior massa) também 
observada em seção polida recoberta por carbono em microscópio eletrônico de 
varredura (MEV) Hitachi TM 3030 Plus Tabletop Microscope, equipado com um 
sistema de microanálise química por dispersão de energia (EDS) Bruker Quantax. 

 

A partir dos resultados da caracterização, foi possível delinear ensaios de 
concentração (separação gravítica e magnética) em escala piloto (Figura 1). 

 

Figura 1. Processo de beneficiamento realizado para beneficiamento dos concentrados de 
minerais pesados. 

 
Seguindo os ensaios, uma amostra de 27,90 kg foi peneirada a úmido com malha de 
corte de 500 µm; o retido nessa malha (+500 µm) foi considerado rejeito. Pequenas 
alíquotas do material passante (-500 µm) e do retido em (+500 µm) foram testadas 
com líquido denso (d=3,32), e a amostra restante (aproximadamente 16 kg, polpa 
com 35% de sólidos) concentrada em mesa vibratória modelo Super Duty Diagonal 
Deck (inclinação 10°). O rejeito da operação de mesagem (L1) foi também testado 
em líquido denso (d=3,32). O material pesado (C1) foi submetido a um estágio de 
limpeza (cleaner) na própria mesa vibratória. O concentrado (C1) do processo de 
mesagem  foi  submetido  a  separação  magnética  (SM)  em  separador  magnético 
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Inbras modelo 20A de alta intensidade (4,5 T). Após a separação magnética, fez-se 
novamente uma etapa de limpeza em mesa vibratória de C1 não magnético (C1NMAG), 
na qual o leve (L2) também foi considerado rejeito. Ao final do processo, portanto, 
foram obtidos dois concentrados de minerais pesados. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados dos elementos controle (sob forma de óxidos) da amostra bruta e a 
composição mineralógica por fração granulométrica podem ser vistos nas Tabelas 1 
e Figura 2, respectivamente. 

 
Tabela 1. Análise química da amostra bruta por FRX (semiquantitativa) dos principais 

elementos controle, e por ICP-OES dos OTRs  e do Zr. 

 
   FRX   

SiO2 (%) Fe2O3 (%) TiO2 (%) ZrO2 (%) OTR*+ P2O5 (%) Al2O3 (%) 
97,3 0,7 1,5 <0,1 <0,1 0,2 

   ICP-OES   

CeO2 (ppm) La2O3 (ppm) Nd2O3 (ppm) ThO2 (ppm) ZrO2 (ppm) 
603,19 570,91 450,42 107,51 456,77 

*Nota: OTR considerados (%CeO2 + %La2O3+  %Nd2O3 + %ThO2) 

 

A presença considerável de minerais pesados foi verificada apenas nas frações -297 
µm. A densidade da amostra bruta, medida por picnometria, foi 2,72, com uma perda 
de massa por calcinação (PPC) de 0,2%, e P80  730 µm. 

 
A Figura 2 mostra a distribuição em massa e dos principais elementos controlados 
(SiO2, TiO2, Fe2O3, OTR+ P2O5 e ZrO2). O intervalo granulométrico com minerais de 
interesse situa-se entre -297+106 µm e 0,1% do material é composto por partículas 
de tamanho menor que 45 µm (lamas) 

 

Figura 2. Distribuição de massa e dos principais óxidos da amostra de areia de Prado. 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro de 2017 

 

 

A partir dos dados da Figura 2, é possível inferir que a sílica (SiO2) está 
consideravelmente distribuído em todas as frações granulométricas, especialmente 

nas mais grossas. Além disso, o TiO2 e o Fe2O3 possuem similares distribuições nas 
diferentes frações de tamanho, e portanto, uma concentração possível de ilmenita. 

Os OTRs+ P2O5 tendem a se concentrar no intervalo -210+150 µm, com teor de 
83,4%, em termos de distribuição de massa. 

 

O total de minerais pesados (TMP) na amostra é 3,5%, dos quais 3,2% são minerais 
pesados magnéticos e paramagnéticos (MPM), e 0,2%, minerais pesados não 
magnéticos (MPN). MPM foram considerados no presente trabalho como aqueles 
cujas densidades são superiores a 3,32 e que podem ser recuperados quando a 
intensidade do campo magnético no separador Frantz é 1,300 T. Os resultados dos 
ensaios de separação magnética realizados no separador Frantz com a fração 
afundada no iodeto de metileno, em função da intensidade do campo, podem ser 
observados nas Figuras 3 e 4. 

 

Figura 3. Curvas cumulativas de massa (1) e principais óxidos (2) após a separação magnética 
em separador Frantz. 

 
Tem-se, em termos de massa, que a maioria dos MP concentram-se sob um campo 
magnético de intensidade 0,675 T, e são compostos principalmente por TiO2 (83,4% 
em distribuição de massa) e Fe2O3. 99,7% do ZrO2 presente no material afundado 
encontra-se na fração não magnética, enquanto que os OTRs+P2O5 concentram-se 
prioritariamente na fração retida a 1,300 T (Figura 3.2). 

 

Pelas imagens obtidas no MEV da fração 0,675 T, a ilmenita é o mineral 
predominante na fração, e seus grãos possuem as bordas extremamente alteradas 
(Figura 4.1), principalmente anatásio (TiO2) nas bordas e/ou fraturas. Pela análise 
química semiquantitativa, mencionada acima, pôde-se validar a  grande  
alterabilidade da ilmenita, pois a fração 0,675 T possui 36,2% de titânio (Ti), 
excedendo o teor de titânio teórico da ilmenita que é de 31,6% (Dana, 1974), A 
monazita é muito abundante na fração retida a 1,300 T, de acordo com o EDS é 
composta por 24,4% de Ce, 15,9% de La, 7,9% de Th e 6,1% de Nd em distribuição 
de massa. 

1 2 
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Figura 4. Imagens obtidas no MEV da fração de minerais pesados (1) retida a 0,675 T com 

detalhe de grãos de ilmenita alterados e (2) da fração retida a 1,300 T, na qual concentra-se a 
monazita (mineral em tom de cinza médio). 

 
Sobre os ensaios de concentração para aproveitamento dos MP, cujos resultados 
estão apresentados na Figura 5, a etapa de concentração por mesa vibratória 
demonstrou elevada eficiência de separação considerando a recuperação 
metalúrgica de TiO2, ZrO2 e P2O5, com valores acima de 85%, com um índice de 
enriquecimento de minerais pesados de 8,31. 

 

Figura 5. Balanço de massa e metalúrgico dos ensaios de obtenção dos concentrados de 
minerais pesados. 

 

Já o concentrado magnético final possui 91,2% de minerais pesados, principalmente 
os portadores de titânio e elementos terras-raras (2,4% CeO2, 1,3% La2O3, 1,4% 
Nd2O3 e 1,2% ThO2). Cabe ressaltar ainda, o baixo teor de SiO2 no C1AMAG além de 
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um teor de TiO2 bem próximo ao comercializável, 50,5%. A recuperação global de 
TiO2  e P2O5 foi de 39,7 e 31,6% no concentrado magnético final, respectivamente. 

 

A zirconita concentrou-se na fração não magnética (C1NAMAG), etapa na qual 93,2% 
do ZrO2 foi recuperado. No entanto, esta fração ainda possuía elevados teores de 
SiO2 (97,5%), devido principalmente a presença do quartzo. Para isso optou-se por 
uma etapa adicional de limpeza por separação em mesa vibratória, e com isso 
obteve-se um concentrado não magnético final de 19,5% de minerais pesados e 
7,7% de ZrO2, com recuperação metalúrgica de 71,3% de ZrO2. Os minerais não 
magnéticos portadores de titânio, como o rutilo, não foram identificados em 
quantidade relevante na amostra estudada para considerações no presente trabalho. 

 

4. CONCLUSÕES 
 
Os resultados da caracterização mostraram um teor de 3,4%, de minerais pesados 
na amostra estudada, os quais estão concentrados na fração granulométrica - 
297+106 µm. Foram identificados ilmenita, traços de zirconita e rutilo, e monazita. 

 

A ilmenita presente é extremamente alterada, assim como alguns minerais, e essa 
característica pode ter limitado as interpretações de DRX e sua quantificação pelo 
método de Rietveld, assim como o baixo teor de minerais pesados da amostra em 
comparação com o teor de quartzo presente. No entanto, foi confirmada a presença 
da maioria dos minerais pesados de interesse (ilmenita, zirconita e monazita). 

 

Com relação aos ensaios em escala laboratorial obtiveram-se dois concentrados de 
minerais pesados: o magnético com 91,2% de minerais pesados, sendo 2,4% CeO2, 
1,3% La2O3, 1,4% Nd2O3, 1,2% ThO2 e 50,5% TiO2; e o não magnético final com 
19,5% de minerais pesados sendo 7,7% de ZrO2. Assim, tem-se um concentrado 
magnético com teor de TiO2 bem próximo ao comercializável que é ≥53% TiO2 

(CRISTAL, 2017). No entanto, os demais teores de rutilo (≥94% TiO2), zirconita 
(≥65% ZrO2) (CRISTAL, 2017) e monazita (95% do mineral) (Schnellrath et al., 2001) 
não foram alcançados. 
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