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C.li.R.l\CTERIZACÃO DO HIN~RIO DE TITÂNIO DE CATALÃO 

RESUMO 

Nildor Theodoro Hennies* 

Antônio Stellin Junior * 

Caracterização mineralógica quantitativa de minério procede~ 

te da intrusão alcalina de Catalão, no Estado de Goiás, foi 

feita com auxilio de técnicos de !"1icrosconia de minérios. A

dicionalmente o mesmo procedimento foi utilizado para carac

terização quantitativa de concentrados ohtiàos do tratamento 

do minério. 

Este procedimento foi aplicado após tereM falhado os estudos 

petrográficos anteriormente executados, os nuais não foram 

suficientes para informar sobre a distribuição de ferro e ti 

tânio determinados pelas análises quimicas. 

Deste modo, a caracterização mineralÓqica quantitativa con~ 

tuiu uma das mais úteis ferramentas para a solução de um pr~ 

blema de tratamento de minerais. 

ABSTRACT 

Quantitative mineralogical characterization of ore from the 

alkaline intrusion of Catalão in the state of Goiás was made 

with the help of ore microscopy techniques. Aditionally, the 

sarne procedure was utilized for the quan~itative characteri

zation of the concentrates obtained from the treatment of the 

ore. 

This procedure was applied after the failure of oreviously 

made petrographie studies , · ttrhich were not sufficient to tell 

about the distribution of rion and titanium determined by 

chemical analysis. 

By this means the quantitative mineralogical characterization 

constituted one of the most useful tools for the solution 

of a problem of mineral processing. 

* Departamento de Engenharia de Minas da Escola Polit~cnica 

da Universidade de são Paulo. 
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ta da distribuição do ferro e titânio determii,ado através 

das análises quÍmicas. Assim sendo, os estudos feitos con

sistiram de caracterização mineralÓgica qualitativa e qua~ 

titativa e as passiveis relaç~es texturais do minério de 

Catalão e dos produtos de concentração. 

4. GENERALIDADES 

O minério de titânio de Catalão já havia sido es

tudado anteriormente con o auxÍlio de lâminas delgadas.Ne2_ 

tes estudos a liberaç~o foi feita em relação ao Anatásio, 

mineral transparente e presente no minério na proporção de 

19 't,. 

Contudo, tais estudos apresentavam tarrbém uma pr~ 

porção de cêrca 60% de minerais opacos nao individualiza

dos, entre os quais a Ilmenita, contendo Ti0 2 , que era ne

cessária quantificar. Portanto, a principal preocupação i

nicial era distinguir a Ilmenita como seEundo mineral de 

Titânio, em quantidade razoável, tarefa esta impossivel de 

ser realizada com lân:inas delgadas. 

l'ssim, para distinção dos vários minerais, princi 

palmente aqueles agrupados com o nome de opacos,que em con 

junto com o 1\.natásio perfazem mais de 80% en. peso dos min~ 

rais presentes, elabc•ramoc os estudos sobre lâminas poli

das. 

A primeira fase dos estudos, a ma1s trabalhosa, 

constituiu-se na c~racterização qualitativa dos minerais 

presentes, princi[almente procurando estabelecer-se as 

suas interrelaç~es tcxturais. 

A seguir, elabordn;os uma quantificação dos 
... . 

varlos 

minerais identificados em algumas das fraç~es de amostra 
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média de minério e em alguns dos concen trados 

5. CARACTERIZAÇ~O ~-~ITJ\1}VA 

O material e st udild o consistia de um produto gran~ 

lar natural, previar.H:~:~ te desl am. ;) . Este produto após ela~ 

si!icado forneceu as an:ostras !:" ~:;: · .~ d c onfecção das lâminas 

polidas. 

Para a identific,: .. ·ão dos vários constituintes mi-
.. • . d neralog1cos presente s us.:-•r••c)s a s suas propr1eda es fÍsicas 

e morfolÓgicas tais c omo : microdureza, refletividade, re

flexões internas, forma , côr, anisotropia, maclação, alte

ração, etc. 

-Na tabela l . sao apresentadas algumas destas pro-

priedades mais características dos minerais que poderiam 

estar pr'esentes, se pun do Uytenbogarrdt & Burke (1971). 

Por meio destas propriedades foi possivel identi

ficar rna~netita, ilmenita, anat~sio e hematita. O restante 

dos minerais opacos classificados como hidrÓxidos de ferro 

sao a goetita e limc•ni ta. 

Algumas das propriedades mais salientes destes mi 

nerais e as suas princ ipai s interrelações que servem para 

a sua cat'acterização são a se8uir apresentadas: 

I - Magnetita - cin za clara, isotrópica, graos de forma 

equidimensionais, refletividade em torno de 20%, microdure 

za de SOO Vicker's hardness (dureza Vicker). Em grande 

quantidade de rr~o s a ~aenetita se altera a hernatita, dan

do · urna estrutura característi c a "~;lidrnanns taten" de dispas i 
ções triangulares d e lamelas an isotrópicas. 



TABELA 1 

PRINCIPAIS PROPPIEDADES FfSICAS DOS ~INERAIS EX SEÇOES POLIDAS 

Sist. Ref1etiv. 
~inera1 formula Crist. CÔr Birefl. Anisot. (%) 

--

I1menita FeTi0
3 Marron O=marron Forte 17.8-21.1 

claro a rosado 

escuro E=marron 

escuro 

!Rutilo 'T' ; o .._ _;_ 2 Tetr. Cinza Claro Forte 20.4 

Anatásio Tio 2 Tetr. Cinza Fraca Mascarada 20 

refl. int. 

Mar;netit a re 3o4 I 
Cub . Ci n za Não Isotrop. 20.6-21.1 

I 

' Observ. 

i I 
I P. . r e 2o3 

I Eex. Cinza Fraca t-1ui to 21.1 l.enatcta I 

I 
t~zu1ada Distinta 

I 

Microdureza 

(v. ii. ) 

519-553 

! 
I 

1074-1210 I 
576-623 

440-1100 

I 
+ I 530:J 

I 
...... 
-..,J 

I 

·-·----- ------·-----·--- -
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II - Ilmenita - Côr rosada, anisotrópica, pleocroica, ·de 

forma tabular, genina ção lamelar, refleti v idade 19.4%, mi_ 

crodureza 536 Vicker's · h<1rdness. A sua alteração é menor 

que a da magnetita, ocorrendo uma alteração da côr, que 

de rosa passa a cinza claro. Raramente a ilnenita forma 

parte de grão de anat~sio. 

III - Anatásio - c1.nza claro, intensas reflexões internas 

que n~o permitem verificar a sua anisotropia. A refletivi 

dade medida foi de 20% e microdureza de c~rca de 600 V.H~ 

A microdureza e as reflexões internas foram as principais 

caracterfsticas que pernitiram excluir a hipÓtese de ser 

o mineral rutilo. A forma dos grãos em geral é arredonda

da equidimensional. Raras vezes o anatásio possue alguma 

ilmenita ou quartzo intercrescido. 

IV - Hematita - cinza azulada, anisotrópica, de forma la 

melar, parcial ou por vezes totalmente resultante da 

transformação de grãos de magnetita. Ocorre também asso

ciada a grãos de hidroxido de ferro. 

V - Goetita e Limonita - côr avermelhada e reflexões in 

ternas, características, r;rãos equid:ir.tensior.ais por vezes 

associados com hematita. 

VI - Outros - minerais presentes em pequena proporçao fo 

ram quártzo, mica, etc. 

6. CARACTEPIZACÃO QUANTI~ATIVA 

ApÓs a ide ntificação mineralÓgica e a interrela

ção dos vários constituintes descritos no item anterior, 

foi possível estabelecer-se uma estir.tativa percentual dos 

mesmos. A metodolo r; ia usada foi idêntica aquela já descri_ 

ta em trabalho anterior EENNIES & STELLIN JP. (1974). 
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Assim, foram contadas áreas parciais de grãos nas 

seguintes classes ou categorias: 

- ilmenita 

- magnetita e ou hematita 

- anatásio 

- goetita e limonita 

perfazendo um total de quatro. tresta estimativa de área,ou 

volum~trica, n~o foram incluidos os minerais transparentes, 

cuja proporção estimada atrav~s da observação das lâminas 

delgadas ~ da ordem de 10%. 

Estas contagens foram feitas em tr~s lâminas: 

1. - fração de -100 a +150 do min~rio deslamado 

2. - concentrado rico com 52.8% de Tio 2 e 28\ de 

Fe
2
o

3
, e 

3. - concentrado pobre designado Cl. 

No Último caso distinguimos uma quinta classe ten 

do separado a magnetita da hematita que foram contadas se

paradamente. Os resultados de contagem foram os segu i ntes: 

n % ' n % ' n % 

Ilmenita 481 20.7 418 19 .1 378 7 . 

Magnetita 633 12.2 

!1-Iematita 964 41.5 350 15.9 1.115 21.5 

IAnatásio 464 20.0 1. 289 58.8 1. 412 27.2 

~oetita e 

ILimonita 415 17.8 136 6.2 1. 652 31. E 

rr O T A L 2. 32 4 100.0 2 .19 3 100.0 5.190 100.0 

1. CONCLUSOES 

As principais conclusões que podemos apresentar 

quanto aos estudos feitos são os seguintes: 

~-- Os estudos de caracterização do rnin~rio de Titâ 
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nio de Catal~o devem ser preferencialmente feitos em se

ções polidas, pois nestas é possível distinr,uir os vários 

constituintes opacos e me3mo o constituinte 

(anatásio) que se deseja concentrar. 

transparemte 

2.- A avaliaç~o quantitativa dos v~rios constituin 

tes permite a seruir confrontei-los com as análises quÍmi -

cas, distribuindo o f e rrn e o Tit~nio mais adequadamente. 

3.- O presente estudo demonstra ainda as possibil! 

dades que uma boa caracterizaç~o mineral6gica e a sua post~ 

rior quantificaçio trazeM para o tratamento de minerais. Ve 

rifica-se claramente sua utilidade, seja na fase inicial de 

caracterizaç~o preliGinar do minério, seja na fase seguint~ 

de experimentaç~o de determinado processo de concentraç~o, 

ou ainda na fase ulterior de contrÕle final de usina já im

plantada. 
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