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Foram analisadas as principais características mineralógicas, qUimtcas e 
granulométricas de duas amostras de itabirito anfibolítico da mina de Timbopeba e o 
desempenho dos minérios frente a processos de concentração, que foram a separação 
magnética e flotação. 

Não se procurou exaurir os estudos, mas foi possível determinar que as amostras 
apresentaram hematita, goethita e quartzo como minerais abundantes e que o anfibólio 
ocorre comumente alterado. Os teores originais médios nas amostras eram de 43 % de 
Fe e 30 % de Si02 . A flotação se mostrou como o melhor processo avaliado 
apresentando teores médios de 65 %de ferro e 2 % de sílica nos concentrados, com 
recuperações em massa da ordem de 50 %. 

Os concentrados mostraram ainda teores de sílica c fósforo relativamente elevados. Isto 
se deve principalmente à presença de goethita que foi caracterizada como a principal 
fonte de contaminantes. 

Nas condições de flotação avaliadas o anfibólio tem comportamento semelhante ao 
quartzo c ambos 11otam. Assim, o antibólio faria parte do rejeito do processo. 
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I - INTRODUÇÃO 

A exaustão das reservas de minério de ferro de alto teor e o desenvolvimento de novas 
tecnologias de concentração e aglomeração são dois dos principais fatores que 
permitiram viabilizar o aproveitamento de enormes reservas de minérios, antes 
considerados marginais. Na maioria das vezes, a produção é essencialmente de pellet 
feed devido às características mineralógicas e ao processo mais adequado para 
recuperar o minério. 

O minério de ferro produzido no país é proveniente de jazidas constituídas por dois 
tipos de minérios: o hematítico e o itabirítico O itabirito anfibolítico de Timbopeba é 
um novo desafio na Companhia Vale do Rio Doce, por apresentar-se como um minério 
de mais baixo teor de ferro e características mineralógicas distintas dos itabiritos 
atualmente lavrados. 

Nos estudos para a definição da reserva lavrável para o atual projeto de Timbopeba, o 
aproveitamento dos itabiritos anfibolíticos não foi considerado, por serem minérios 
relativamente pobres e também por não terem sido estudados detalhadamente até então. 
Entretanto, em função da ocorrência de significativas reservas geológicas dentro da 
jazida, o aproveitamento desse itabirito toma-se estratégico. 

2 -A JAZIDA DE TIMBOPEBA 

A jazida de Timbopeba pertence à CVRD e está localizada a cerca de 30 km da cidade 
de Mariana (MG), porém situada no município de Ouro Preto. Os depósitos ferríferos 
são distinguidos em dois grandes corpos de minério denominados Corpo Sul e Corpo 
Norte. 

O Corpo Sul é principalmente composto por lentes de hematita, intercaladas por 
itabiritos silicosos. O Corpo Norte mostra geologia mais complexa, apresentando 
itabiritos silicosos, anfibolíticos e carbonático-anfibolíticos. Estas denominações são 
baseadas nas características estruturais do depósito e em função dos minerais de ganga. 
Assim, o itabirito anfibolítico é uma massa de minerais principalmente constituído por 
quartzo, óxidos e hidróxidos de ferro, sendo o anfibólio um mmeral acessório . 

A hematita e os itabiritos silicosos são semelhantes aos de várias outras jazidas. No 
entanto é diferente a ocorrência de itabiritos anfibolíticos e carbonático-anfibolíticos. 

Os itabiritos anfibolíticos representam possíveis transformações metamórficas de 
itabiritos originalmente carbonáticos. Estão presentes os anfibólios cummingtonita 
(mais comum), tremolita e actinolita (I). São formados principalmente por quartzo, 
anfibólio, hematita, magnetita e goethita. O anfibólio apresenta-se com hábito fibra
radial e/ou acicular. O itabirito anfibolítico duro é predominante, mas ocorre também o 
tipo mole, mais próximo à superficie, com o anfibólio totalmente alterado. 
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Os itabiritos carbonático-anfibolíticos estão subdivididos em dois tipos e ocorrem 
geralmente em profundidade, abaixo dos itabiritos anfibolíticos. 

O sub-tipo principal apresenta até 15 % de antofilita, 22 % de magnetita, 40 % de 
quartzo e ferro-calcita e ferro-dolomita também estão presentes com até 20 %. No outro 
sub-tipo, os anfibólios são a riebeckita e a actinolita com até 30 %. A Tabela I 
apresenta as reservas geológicas (medida, indicada e inferida) da jazida (2). 

Tabela I - Reservas geológicas de Timbopeba 

Tipos de minérios Reserva ( 1.000.000 t) 
Hematitas 213,5 
ltabiritos silicosos 484,4 
ltabirito anfibolítico mole 155,0 
ltabirito anfibolítico duro 571,1 
ltabirito carbonático-anfibolítico 288,4 

3 -CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA 

As litologias avaliadas neste trabalho, designadas como itabirito anfibolítico mole 
(IAM) e duro (IAD), consistem em rochas com alternância milimétrica de níveis 
quartzosos e ferruginosos, similares aos demais itabiritos descritos em inúmeras 
localidades do Quadrilátero Ferrífero. Entretanto, tomam-se peculiares, pela presença 
de uma variedade ferruginosa de anfibólio que, mesmo como mineral menor, é um 
aspecto relevante e característico da litologia denominada por ele. 

A mineralogia quantitativa das amostras, determinada por microscopia ótica e difração 
de raios-X, é apresentada na Tabela 2. 

Para facilitar os trabalhos ao microscópio, a amostra inicialmente foi reduzida abaixo 
de 0,21 O mm e classificada nas frações maior que 0,037 mm e menor que 0,037 mm . 
Observa-se que os minérios, tanto o IAM quanto o IAD, são constituídos 
essencialmente por três minerais principais: hematita, goethita-limonita e quartzo. 

Observa-se, também, que o anfibólio presente, a cummingtonita, apresenta-se com 
massa inferior a I %. Como peculiaridade para minérios de ferro, estes apresentam 
uma porção relativamente alta de magnetita. 

Macroscopicamente, o itabirito anfibolítico duro (IAD) caracteriza-se por uma 
coloração ocre escura, estrutura bandada, definida pela alternância de níveis ricos em 
óxidos e hidróxidos de ferro e níveis quartzosos com anfibólio. 

Apesar da designação "duro", a mineralogia do IAD está bastante alterada pelos 
processos supergênicos, apresentando elevado teor de goethita-limonita. 
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Tabela 2 - Mineralogia quantitativa das amostras 

IAM 

Minerais >0,037 <0,037 Total 
mm mm Cale. 

Massa (%) 73,5 26,5 100,0 
Hematita 32 24 30 
Goethita-limonita 34 48 38 
Magnetita 4 <1 3 
Oxidos de Mn 2 1 2 
Quartzo 28 26 27 
Cummingtonita <1 t <1 
Gibsita rr rr rr 
Caulinita <1 r t 
Talco t t t 
Carbonato t rr t 
Turmalina t r r t 
Anatásio+Rutilo r r r r 

OBS.: <1: mineral presente - 0,8 % 
t (traço) mineral escasso- 0,5% 
r (raro) mineral muito escasso- 0,2 % 
rr (raríssimo): cristais- 0,05% 

IAD 

>0,037 <0,037 
mm mm 

78,6 21,4 
28 26 
26 45 
9 <1 

<1 <1 
37 29 
<1 r r 
r r -

<1 r r 
<1 <1 
t r r 

<1 r r 
r r 

Total 
Cale. 

100,0 
28 
30 
7 

<1 
35 
t 
r r 
t 

<1 
t 
t 
r 

O itabirito anfibolítico mole (IAM) macroscopicamente caracteriza-se por uma 
coloração ocre devido à atuação dos processos intempéricos. Mesmo com a alteração 
de constituintes minerais, a rocha ainda mantém preservada a estrutura bandada. 
definida pela alternância de níveis ricos em óxidos e hidróxidos de ferro c níveis 
quartzosos. 

A análise do anfibólio em microssonda eletrônica e difratometria de raios-X identificou 
a variedade cummingtonita, que se mostra preservada em quantidades menores. 
frequentemente inclusa em quartzo. A cummingtonita em geral está totalmente 
decomposta em goethita-limonita, mas o processo de alteração deixou preservado o 
hábito fibroso e prismático do mineral 

Como principal constituinte do minério, a goethita ocorre. com frequência, cimentando 
os cristais de outros minerais. Sua formação é decorrente do processo de alteração 
supergênica, caracterizado pela lixiviação não seletiva de diversos elementos, presentes 
em minerais mais susceptíveis aos processos de oxidação, e de precipitação de 
hidróxidos de ferro nas cavidades geradas pela lixiviação. 

Dos óxidos de ferro remanescentes ao processo supergênico, destaca-se a magnetita, 
que ocorre em cristais desde quase totalmente preservados a fortemente martitizados. 
Em segundo lugar, ocorre a hematita granular a lamelar cujas evidências indicam que 
sua formação ocorreu durante o processo metamórfico que também gerou a magnetita 
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A Tabela 3 apresenta as análises químicas determinadas por microssonda eletrônica e a 
Tabela 4 apresenta as fórmulas estruturais dos antlbólios identificados nas amostras de 
IAM e IAD e numa amostra especialmente coletada num furo de sonda, com alto teor 
de cummingtonita, que foi escolhida para estudos de flotação. 

Tabela 3 -Análises químicas dos anfibólios 

Teores "/o) 

Anfibólios SIOz TIOz AlzO, FeO MnO MgO C aO NazO KzO 

Cummingtonita 51,34 0,03 0,11 35,49 0,11 11,28 0,25 0,03 -
(IAM e IAD) 

Cummingtonita 53,30 0,01 0,07 31,67 0,26 13,50 - 0,03 -
(furo de sonda) 

Tabela 4 - Fórmula estrutural dos anfibólios 

Anfibólios Fórmula estrutural 

Cummingtonita (M92,6· Fe2+ 4,3• Fe3+ 0.1 )[(Si7 ,9• Fe3+ O,f) 023.o](OH)2 
(IAM e IAD) 

Cummingtonita (M93 o. Fe2+ 4 o)[Sis Q. 023 o)(OH)2 
(Furo de sonda) O O t I 

4 - CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

O principal objetivo da caracterização tecnológica foi avaliar o desempenho do minério 
frente aos processos de separação magnética e flotação. Em ambos os casos, procurou
se obter um concentrado com características químicas que atendessem 
preferencialmente às especificações para sua aplicação no processo de redução direta. 
Assim, o primeiro alvo foi o teor de sílica no concentrado que no, máximo, deveria ser 
de 0,8 %. 

As amostras de IAM e IAD tiveram seus Índices de Trabalho determinados e 
apresentaram, respectivamente, valores de 7,88 kWh/t e 9,40 kWh/t, utilizando malha 
de fechamento de 0,149 mm. 

As amostras de cada um dos dois tipos foram submetidas a moagens em bancada 
procurando obter distribuição granulométrica inferior a O, 149 mm. Inicialmente foi 
feita uma moagem até 0,21 O mm seguida de deslamagem em hidrociclones. O 
underflow foi novamente moido até 0,149 mm e também deslamado. O segundo 
underflow foi utilizado nos ensaios de concentração. 
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A Tabela 5 apresenta as análises químtcas dos produtos dessas moagens e 
deslamagens. 

Tabela 5 - Análises químicas dos produtos de deslamagem 

FLUXOS MASSA T E o R E s (%) 
MnOI (%) FeT Si02 P* FeO PPC AI203 MgO Ti02 

I Alim. inicial 100,0 45,9 27,7 856 1,24 4,41 1,07 0,09 0,05 1,21 
A OF 1a moagem 23,3 43,2 24,6 1524 0,05 7,92 3,12 0,18 0,08 1,46 
M UF 2a moagem 6,0 44,9 31,5 523 1,99 2,69 0,34 0,05 0,03 1,04 

OF 2a moagem 70,7 45,2 26,3 1163 0,77 6,15 1,40 0,18 0,08 0,49 
I Alim. inicial 100,0 41,1 36,1 712 2,26 3,75 0,90 0,10 0,05 0,36 
A OF 1 a moagem 17,6 43,8 25,9 1417 0,36 7,26 2,74 0,20 0,12 0,65 
D UF 2a moagem 8,4 40,1 40,2 424 2,98 2,28 0,23 0,03 0,03 0.23 

OF 2a moagem 74,0 49,4 17,8 1330 0,05 7,06 1,70 0,15 0,05 1,66 
• ppm 

Observando os teores do underflow da segunda moagem/deslamagem nota-se que os 
teores de Si02 e FeO foram os únicos que aumentaram em relação à alimentação , tanto 
para o IAM, quanto para o !AD. Isto inicialmente indicaria uma concentração 
preferencial de quartzo e magnetita, fontes desses elementos. 

Os demais elementos que se concentraram no overflow devem ser oriundos da 
goethita, principalmente. 

Observa-se também que o teor de ferro diminui para o underflow. Isto é típico de 
minérios com alta porcentagem de goethita. A morfologia do mineral confere a ele uma 
resistência menor na moagem, deixando a goethita mais fina que os outros minerat s e 
assim ela se concentra mais nos finos do overflow. 

Mesmo com esta perda de ferro, a operação de deslamagem ainda se mostra 
fundamental, porque elimina vários outros minerais, que são preJudiciats aos processos 
de tratamento, como a flotação . 

Para avaliar esta concentração preferencial de determinados minerais em alguns fluxos. 
foi feita uma avaliação da mineralogia por difração de raios-X, como pode ser visto na 
Tabela 6. 

Observa-se que existem pequenas diferenças entre as composições mineralógicas das 
alimentações determinadas pela microscopia e aquela calculada a partir dos resultados 
de difração de raios-X. Pode-se dizer que esta dtferença se mostrou muito pequena 
devido à imprecisão da difração. 

Com estes resultados pôde-se comprovar as suposições baseadas nas análises químicas 
onde sugeriu-se que haveria uma concentração de quartzo e magnetita no underflow c 
uma concentração significativa de goethita no overflow. 
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Tabela 6- Mineralogia dos produtos de deslamagem 

I A D I A M 
Alim. Alim. OF1! OF:l! UF 2! Alim. Alim. OF 1! OF 2! UF 2' 

Fluxo micros- calcu- moa- moa- moa- micros- calcu- moa- moa- moa-
copia lada gem gem gem copia I ada gem gem gem 

Massa(%) 100,0 100,0 17,6 8,4 74,0 100,0 100,0 23,3 6,0 70,7 
Hematita 28 22 19 29 26 30 27 16 21 27 
Magnetita 7 8 1 2 8 3 4 1 2 6 
Goethita 30 33 55 51 26 38 39 54 52 36 
Quartzo 35 36 24 16 38 27 27 22 24 30 
Talco o 1 o o o o 1 3 o o 
Caulinita o o o o o o o 2 o o 
ÓxidoMn o o o o o 2 1 1 o o 
Total 100 99 99 98 98 100 99 99 99 99 

Com o top size de 0,21 O mm, os produtos da segunda deslamagem apresentaram 
distribuições granulometricas quase iguais. Na malha O, 149 mm, o IAM e lAD 
apresentaram respectivamente 11 ,3 e 12,3 %e o passante na malha 0,037 mm foi 35,3 
e 33,2 %. Por serem praticamente iguais, pode-se dizer que quando se forem comparar 
os desempenhos das amostras nos ensaios de concentração gravítica e flotação. a 
variável distribuição granulometrica manter-se-á sem interferência. 

4.1 -Separação magnética 

A concentração de minério de ferro utilizando a separação magnética é conhecida há 
muitos anos e tem inúmeras aplicações Destacam-se a recuperação da magnetita dos 
taconitos e a recuperação da hematita de itabiritos. Pouquíssima mformação existe 
sobre a separação magnética de anfibólios (3) (4) 

Como as amostras de itabirito anfibolítico apresentaram magnetita, martita. hematita e 
goethita, decidiu-se por avaliar a concentração do minério em três etapas de separação 
magnética: em 400 Gauss, em 2000 Gauss e em 5000 Gauss. Desta forma poder-se-ia 
recuperar a magnetita no campo mais baixo, a martita no campo intermediário e a 
hematita e goethita no campo mais alto. 

Os ensaios de separação em 400 Gauss foram executados utilizando um Tubo Davis 
onde ajustaram-se as variáveis para obter um concentrado o mais rico possível. Várias 
amostras foram passadas e o produto não magnetico foi alimentado num separador de 
alto gradiente Eriez L-4 . 

Utilizou-se matriz serrilhada e um campo inicial de 2000 Gauss para separar a martita 
O produto não magnético foi reservado e repassado no mesmo separador, porém com o 
campo ajustado para 5000 Gauss. Em todos os produtos das três separações foram 
executadas análises químicas e os resultados foram usados para compor o balanço de 
massas sintetizado na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Balanço de massas da separação magnética 

Minério Produto Massa Teores Distribulçlo 
metalúrgica ("'o) 

(-Je) Fe ("'o) SiOz (-te) P (ppm) Fe SIOz p 
I Allmen. calculada 100,0 45,6 31,1 496 100,0 100,0 100,0 
A Nlo magnético 49,6 24,0 59,6 601 26,1 95,6 60,1 
M Mag_nético 50,4 66,8 2,7 393 73,9 4,4 39,9 
I Allmen. calculada 100,0 40,0 40,7 390 100,0 100,0 100,0 
A Nlo magnético 56,3 19,6 68,9 449 27,5 95,6 64,8 
o Magnético 43,7 66,4 4,2 315 72,5 4,4 35,2 

Observando-se as distribuições em massa dos produtos nota-se que houve uma baixa 
recuperação para os concentrados mas, em virtude dos baixos teores de ferro na 
alimentação, as distribuições metalúrgicas deste elemento foram relativamente altas. 

Os produtos magnéticos das duas amostras apresentaram enriquecimento de ferro e 
eliminação de parte do fósforo e de muita sílica nos produtos não magnéticos. 
Entretanto, os teores de sílica ainda apresentaram-se muito elevados para um produto a 
ser utilizado em redução direta. 

Para avaliar a causa desta contaminação uma alíquota do produto magnético foi 
submetida a separação em bromofórmio. Com o produto leve, foi confeccionada uma 
lâmina delgada, que foi utilizada em observações ao microscópio. 

O resultado desta investigação mostrou um material constituído em sua totalidade de 
grãos de quartzo, sempre com associações de magnetita e/ou demais óxidos de ferro. 
Estas associações eram suficientes para tomar o comportamento destas partículas como 
magnético, contaminando de sílica o concentrado da separação. 

O comportamento do anfibólio não pôde ser avaliado nestes ensaios de separação 
magnética devido ao limite de detecção da difração de raios-X, empregada para 
determiná-los. 

Para avaliar a tendência de seu comportamento, a amostra de anfibólio disponível foi 
submetida a separação no separador magnético Frantz. O campo mínimo, a partir do 
qual esse mineral foi atraído, foi determinado como 5200 Gauss. 

Desta forma, pode-se sugerir que a cummingtonita constituirá parte do rejeito da 
separação magnética da hematita, uma vez que essa concentração ocorre em campos 
de, no mínimo, 9000 ou I 0000 Gauss. 
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4.2- Flotação 

A escassa literatura sobre a flotação dos anfibólios não põde indicar como seria este 
comportamento, a menos das poucas infonnações sobre os pontos isoelétricos dos 
principais minerais presentes e que são apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8 - Pontos isoelétricos dos principais minerais do minério 

Mineral PIE (pH) 
Quartzo 1,8: (2,2) 

Cummingtonita 5,2 
Hematita 5,0 : (6,0): (6,7) 
Magnetita 6,5 
Goethita 6,7 

Os valores de PIE entre parêntesis são menos comuns (5). Observa-se que a 
cummingtonita tem seu PIE em pH superior ao do quartzo e muito próximo dos óxidos 
e hidróxidos de ferro. Esta indicação toma-se uma preocupação maior, ao sugerir que o 
anfibólio não flotaria nas condições típicas, usadas para concentrar minério de ferro. e 
faria parte do afundado, contaminando o concentrado de hematita. 

No caso de um anfibólio que contém cátions insolúveis na superficie, estes cátions 
pennanecerão na superfície, onde poderão participar das adsorções. A superficie do 
anfibólio, quando imersa em água, pode se comportar como a superficie de óxido 
composto por Si02 e M,O~. (5). 

A cominuição de cristais de anfibólios pode resultar na exposição de cátions de Na, K, 
Ca, Mg, Fe, etc. na superficie, mas apresentam um enonne número de quebras nas 
ligações de Si-O. Ao longo da estrutura do mineral , as cadeias de sílica levam a uma 
superficie com carga negativa, mesmo ainda com algum cátion residual na superficie 
Assim, nos extremos das estruturas do anfibólio, constituídos essencialmente de 
ligações Si-O quebradas, o comportamento desse mineral seria idêntico ao da sílica. 

Mesmo assim, as condições da superficie em tennos de carga e composição vão 
depender da origem e da composição química do anfibólio imediatamente após ter sua 
superficie exposta através da cominuição do mineral (6) . 

4.2. I - Flotação de anfibólios 

A presença de cummingtonita em minérios de ferro que são concentrados por flotação, 
é indesejável (7) No caso da tlotação de taconitos magnetíticos, a presença da 
cummingtonita é considerada como um problema, uma vez que apresenta 
características de flotação intennediárias entre o quartzo e a magnetita . Este problema 
pode ser agravado pelo fato das aminas usadas não serem coletores tão seletivos nestes 
sistemas (8). 
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Desta fonna, se fosse possível mostrar que a flotabilidade da cummingtonita é maior 
que a do quartzo, isto seria um bom indicativo de que o mineral seria rej~itado na 
concentração dos minerais de ferro. 

Numa tentativa de esclarecer o comportamento entre o quartzo e o anfibólio, foram 
executados ensaios de microflotação em tubo de Hallimond modificado (9). Para isto 
foi selecionada uma amostra de quartzo puro e uma amostra de cummingtonita 
coletada na mina de Timbopeba. As amostras foram reduzidas e peneiradas entre as 
malhas de 0,149 mm e 0,074 mm. Os ensaios foram executados em pl-1 10,5, com 
amostras de 0,5 g e utilizou-se uma alquilamina 50% neutralizada com ácido acético e 
cadeia com 12 carbonos (Flotigan EDA-B, da HOECHST) e um amido de milho 
(Caramurú, Flotamil 70) com peso molecular médio de 343.000, apresentando teor de 
amido mínimo de 80 % e proteína bruta máx1ma de 7%. Os resultados são 
apresentados na Figura I. 

Flotabilidade % 

100 T 
! 

60 
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20 + ~J ' . . --t--- ··-- ··t-· --- __ __, o -+--- - --.------ -·-+-·- - . 2 o 2,5 
0,5 1,0 1,5 ' 
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Figura I - Flotabilidade do quartzo e cummingtonita 

Os resultados mostram que a flotabilidade do quartzo é muito maior que a flotabilidade 
da cummingtonita. Baseando-se nisto poder-se-ia ainda esperar que o concentrado da 
flotaçào poderia ser contaminado pela cummingtonita do minério . 

4.2.2- Flotação de minério de ferro em bancada 

Os estudos de flotação em bancada não tiveram o objetivo de exaurir todas as 
condições possíveis para a concentração do minério. Procuraram avaliar o 
comportamento das amostras frente ao processo, observando as possíveis 
contaminações no concentrado. Os ajustes nas condições dos ensaios foram feitos 
baseando-se nos resultados de ensaios anteriores. 
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Trabalhou-se com concentração de sólidos na polpa de 60 % em peso. Utilizou-se uma 
única etapa de tlotação (rougher) onde foram coletadas várias espumas até a exaurir a 
massa de tlotado. A Tabela 9 apresenta uma síntese dos melhores resultados dos 
ensaios de tlotação em bancada. 

Tabela 9 - Resultados de tlotação em bancada 

Tipo de Teores no concentrado Recup. massa Rec. Metalur. Fe 
ltablrlto Fet(%J SIOz (~•) p (ppm) (~.) (•t.) 

IAM 65,0 1,58 702 59,9 82,7 
IAO 65,9 2,44 638 46,3 75,7 

O principal ponto a destacar é que os teores de sílica e fósforo ainda continuam 
elevados para os propósitos de utilização do concentrado em tecnologia de redução 
direta. As recuperações em massa apresentaram-se relativamente baixas mas 
condizentes com os baixos teores de alimentação. Por sua vez, a recuperação 
metalúrgica do IAM foi boa, superior ao IAD. 

Para ajudar a explicar os altos teores de sílica no concentrado, foram determinados os 
graus de liberação nas amostras, pela metodologia de Gaudin. Os resultados 
apresentaram, respectivamente para o IAM e IAD, grau de liberação de 94,17 e 95,23 . 
Isto indica que parte da sílica poderia ser oriunda de grãos mistos. 

4.2.3 -Química mineral dos concentrados 

Outra ferramenta utilizada para avaliar os altos teores dos contaminantes nos 
concentrados, foi a determinação da química da goethita. Este mineral geralmente 
possui teores elevados de elementos deletérios, característico de processos de 
enriquecimento supergênico. O resultado apresentado na Tabela I O é a média de 30 
determinações pela microssonda. 

Tabela I O -Análise química de microssonda em goethitas 

Tipo de SIOz p Alz03 MnO Fe 
minério (%) ppm (~.) 1~·1 _(%) 

iAM 1,781 1826 0,794 0,051 57,293 
IAO 2,398 2044 0,459 0,049 56,848 

Os teores de contaminantes nas goethitas das amostras de IAM e IAD são muito altos, 
destacando-se aproximadamente 2% de Si02 e 2000 ppm de P. 

Para se certificar que estes valores apontavam a goethita como a principal fonte de 
deletérios, foi feita uma comparação entre a química instrumental e a determinada pela 
mineralogia. 

399 



A Tabela 11 e 12 apresentam os resultados destas comparações para os concentrados 
de tlotação de IAM e IAD. 

Tabela li -Química mineral do concentrado- IAM 

Mineral Mineral Teor do óxido Óxido Química Química 

(%) no mineral (%) total(%) mineralogia (%) instrumental ('Yo) 

Sí02 Quartzo 1 100 1,00 1,65 1,58 

Goethita 35 1,848 0,65 
p • Goethita 35 1903 666 666 702 

AlzOl Goethita 35 0,823 0,29 0,29 0,40 

MnO Oxido Mn 1 100 1,00 1,00 1,44 

P.F. Goethita 35 12,047 4,22 4.22 3,73 

Fe304 Magnetita 10 100 10,00 10,00 9,64 

Fez01 Hematita 

1 

51 100 51,00 80,68 83,03 

Goethita 35 84,789 29,68 

Tabela 12 - Química mineral do concentrado - IAD 

Mineral Mineral Teor do óxido Oxido Qui mica Química 

(%) no mineral (%) total(%) mineralogia (%) instrumental (%) 

Sí02 Quartzo 2 100 2,00 2,72 2,44 

Goethita 30 2,398 0,72 
rp-~ Goethita 30 2044 613 613 638 

Alz01 Goethita 30 0,460 0,14 0,14 0.28 

MnO OxidoMn o 100 0,00 0,00 0,39 

P.F. Goethita 30 15,360 4,61 4,61 3,79 

Fe304 Magnetita 12 100 12,00 12.00 12,21 

Fez01 Hematita 54 100 54,00 78,38 81,67 

Goethita 30 81 ,260 24 ,38 

Observa-se uma proximidade muito grande entre os teores calculados pela química 
instrumental e a química mineral calculada. Isto indica que as determinações feitas 
pela microssonda foram fundamentais para determ inar a fonte de elementos 
contaminantes, que não seriam eliminados pelo processo de flotação. 

4.2.4- Flotação de anfibólios em bancada 

Devido à limitação da difração de raios-X, a cummingtonita não pôde ser estudada nos 
ensaios em escala de bancada até então. Para avaliar seu comportamento na tlotaçào, 
foi executado um ensaio utilizando-se uma amostra rica em cummingtonita. 
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Uma amostra de testemunho de sondagem com muita cummingtonita foi escolhida, 
moída abaixo de O, 149 mm e adicionada numa mistura de IAM e I AD, metade de cada. 
A quantidade de cummingtonita (sugerida como 20 g) era suficiente para ser detectada 
e quantificada nos produtos pela difração de raios-X. A amostra moída foi observada 
em lupa, para garantir a liberação do anfibólio. 

O ensaio de bancada foi realizado nas mesmas condições dos ultimos ensaios de 
flotação executados. As amostras do rejeito e concentrado foram encaminhadas para 
análise por difração. com o objetivo específico de determinar a presença dos anfibólios. 

Os resultados mostraram que toda a cummingtonita tlotou totalmente. junto com o 
quartzo . 

Este ensaio mostra que a diferença observada entre as flotabilidades do quartzo e da 
cummingtonita, definidas na microflotação, não foi suficiente para separar esses 
minerais na flotação de minério de ferro . Assim. a cummingtonita não contaminaria o 
concentrado do itabirito anfibolítico de Timbopeba 

5 - CONCLUSÕES 

É possível obter pellet feed a partir dos itabiritos anfibolíticos de Timbopeba. 
utilizando processos de concentração comumente aplicados a minérios itabiríticos 
usuais ou silicosos Ass1m, toma-se viável o aproveitamento de enormes reservas de 
um minério, até então considerado marginal. O pellet feed produzido a partir do 
tratamento destes itabiritos sem nenhuma mistura deverá ser aplicado, provavelmente. 
em tecnologia de alto fomo, devido a suas características químicas. 

A cummingtonita foi determinada como o anfibólio presente no minério e esta 
apresenta-se em pequena quantidade Por possuir características de tlotabilidade 
semelhantes às do quartzo, a cummingtonita é rejeitada na espuma da tlotação 
catiônica reversa, nas condições estudadas para este minério . 

A separação magnética não se mostrou indicada. uma vez que seus concentrados 
apresentaram-se muito contaminados por partículas mistas de quartzo com óxidos e 
hidróxidos de ferro. que eram atraídas para o produto magnético. A flotação foi mais 
seletiva e, por isto. mostrou-se como o processo mais indicado para a concentração 
deste minério. 

A goethita apresenta-se como um mineral que perfaz aproximadamente um terço dos 
concentrados de tlotação e, devido às suas características químicas, apresenta-se 
também como uma importante fonte de elementos deletérios como fósforo. alumina e 
sílica. 
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AMPHIBOLITIC ITABIRITE FROM TIMBOPEBA: 

ABSTRACT 

MINERALOGICAL CHARACTERISTICS AND 
CONCENTRA TION BEHA VIOR 

Camilo Carlos da Silva 
Paulo Roberto Gomes Brandão 

The main mineralogical , chemical and grain size characteristics of two amphibolitic 
itabirite samples from the Timbopeba mine (Ouro Preto, MG) were analyzed , and the 
performance of these ores under the concentration processes of magnetic separation 
and flotation were also assessed . 

The studies were not thorough, but it was possible to determine that hematite, goethite 
and quartz as main minerais composed the samples, and that the amphibole was 
commonly altered to goethite . Samples had an iron content of 43% and a silica grade of 
30%. Flotation was found to be the best process studied , yielding concentrates wi th 
iron content of 65% and silica 2%, with mass recoveries near 50%. 
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These concentrates still had relatively high silica and phosphorus contents, due mainly 
to the presence of goethite, which was characterized as the main source of 
contaminants. 

ln the flotation conditions studied, the amphibole has a behavior similar to that of 
quartz; therefore, the amphibole would be pan of the flotation tailings, which is a 
positive conclusion. 

Key words: amphibole, itabirite, flotation. 
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