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Este trabalho objetivou o estudo em laboratório do beneficiamento da fração saprolito 
laterítica do minério de terras-raras (TR) do depósito Córrego do Garimpo, situado no 
município de Catalão, Goiás. A amostra, de complexa mineralogia, apresentou um teor 
de 6,8% de óxidos de terras-raras (OTR). Os estudos realizados consistiram de 
caracterização mineralógica e ensaios de beneficiamento envolvendo: flotação primária 
com e sem escrubagem, concentração gravítica e concentração magnética. A monazita, 
único mineral portador de TR. encontra-se associada a óxidos e hidróxidos de ferro, à 
ilmenita, à apatita e ao quartzo. Os resultados mostraram que a flotação não é o 
processo mais adequado para a concentração do minério, devido à grande variabilidade 
mineralógica, à oxidação superficial e intercrescimento da monazita em granulometrias 
menores que 1 O J..!m em mais de uma fase mineral. Contudo, urna pré-concentração dos 
TR é possível utilizando-se métodos fisicos. Ao final do processo foram obtidos dois 
produtos, o primeiro apresenta um teor de 15% de OTR e o segundo 18% de OTR. 
sendo a recuperação total de 75% de OTR e de 41,5% em massa. 
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INTRODUÇÃO 

Prevê-se nos próximos anos um substancial crescimento na utilização de elementos de 
terras-raras (ETR), principalmente ncodímio. samúrio, lantünio, cério c ítrio, para 
aplicações em tecnologias de ponta, que incluem a bbricação de supcnnagnctos, no 
setor de elctrônica c no desenvolvimento de novos materiais c supercondutorcs [I]. 

Os principais processos industriais empregados como cstúgios de pré-concentração no 
beneficiamento de minérios de TR são separação magnética, separação clctrostútica c 
concentração gravítica. Na prútica industrial, esses métodos são frcqiicntcmcntc 
utilizados no beneficiamento de depósitos de origem marinha c fluvial [2 ,31. 

O processo de flotação também é utilizado, principalmente, no beneficiamento de 
minérios de TR de mineralogia mais complexa. como aqueles de origem hidrotcrmal 
ou magmáticos c de origem metamórfica. Os únicos casos relatados na literatura, onde 
se aplica a flotação sclctiva cm escala industrial , são o minério de Ferro de Baiyun
Ebo, China, que contém bastnacsita c monazita; c o minério de Mountain Pass, EUA, 
que contém bastnaesita [I]. 

Nos países ocidentais, cerca de 95% dos OTR são obtidos industrialmente a partir de 
três minerais: monazita, bastnacsita c xcnotímio. Os dois primeiros são os principais 
portadores dos elementos leves de TR, c o xcnotímio é a principal fonte de ítrio c de 
outros elementos que compõem a fração pesada dos ETR [4]. No entanto, na 
Comunidade dos Estados Independentes (CEI), terceira na produção mtmdial de OTR, 
a extração comercial de compostos de TR é obtida a partir de loparita c apatita l5 ,6]. 

O Ilrasil apresenta um grande volume de recursos de terras-raras, segundo estimativas 
de Lapido-Loureiro [71, podendo ocupar no futuro uma posição importante na 
produção mundial de TR. Do total de recursos avaliados , cm torno de 29 milhões de 
toneladas, aproximadamente 4% correspondem ús jazidas definidas como 
economicamente viáveis, enquanto que a maior parte permanece como reservas 
potenciais ou recursos. 

Entre as reservas viúvcis, encontram-se os depósitos de origem marinha do litoral do 
estado do Rio de Janeiro (monazita) c os de origem Iluvial como Pitinga-AM c São 
Gonçalo do Sapucaí-MG, nos quais os minerais de terras-raras são, respectivamente, 
xcnotímio c monazita. Os orgãos de protcção ao meio ambiente impedem, ak o 
presente, a cxplotaçiio do min..!rio de São Gonçalo do Sapucaí, pela possível 
degradação de áreas supcrliciais [7 j. 

Entre os recursos potenciais, podem mencionar-se: silcxito de Catalão-GO, Morro do 
Fcrro-MG, fosfatos de Araxú-MG, fosfatos de Catalão-GO, minério de nióbio de 
Araxá-MG c Catalão-GO, c minério tluoritico de Mato Prcto-PR 17l O mináio do 
Morro do ferro, cm Poços de Caldas-MG, devido ú sua complexidade mineralógica , c 
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pelo seu alto teor de tório (4,9% Th02), apresenta-se como de dificil beneficiamento e 
comercialização. 

O minério do Córrego do Garimpo, Catalão-GO é um depósito muito promissor de 
monazita pelo seus teores, reservas (680.000 t de OTR) e baixa radioatividade (0,46% 
Th02) . Existem três tipos principais de minério de TR em Catalão, o silexítico, o 
carbonatítico e o saprolito-laterítico. O minério silexítico já foi estudado com certo 
detalhe por Neumann et al.[8) e por Borges et ai. [9]. O minério carbonatítico, 
detectado a partir da profundidade de 120 m, ainda não foi estudado. O minério 
saprolito-laterítico, aflorante no depósito, é o objeto deste estudo. 

Este trabalho objetivou o desenvolvimento de uma metodologia adequada de 
beneficiamento para o minério saprolito laterítico de TR do Córrego do Garimpo, 
Catalão-GO, com a finalidade de se obter concentrados ou pré-concentrados para 
tratamento químico subseqüente. 

MA TERIA IS E MÉTODOS 

Materiais 

Em torno de 11 O kg de amostra do minério foram cedidos pela empresa de mineração 
Fosfértil S.A. para os estudos de caracterização mineralógica e ensaios de 
beneficiamento. A amostra coletada na parte aflorante do depósito foi obtida segundo 
um plano de amostragem realizado pela própria empresa. 

Os ensaios de flotação foram realizados empregando-se os seguintes reagentes: 
tluorossilicato de sódio e metassilicato de sódio (depressores); ta/1-oil, oleato de sódio. 
hidroxamato de potassJO. sulfusuccinamato de sódio e uma mistura de 
sulfosuccinamato de sódio e éster de ácido alquenil succínico (coletores). Esses três 
últimos são fabricados pela Hoechst sob os nomes comerciais de Flotinor V3900-1 B. 
HOE F2875-B e F-153-B . Também foi utilizado como coletor um sulfosuccinato de 
sódio fabricado pela Henkel sob o nome comercial de KE883-B. O espumante 
empregado foi o metil-isobutil-carbinol (MIBC) e como reguladores do pH da polpa 
foram usados NaOH e Na2C03• 

Métodos 

A amostra do minério foi secada, homogeneizada e quarteada. Tomou-se 10 kg para 
estoque e o restante foi peneirado a seco a uma granulometria menor que 3,3 mm. O 
material retido na peneira foi cominuído em um britador de rolos e o produto 
recirculado à peneira. Em seguida, o material passante na peneira foi homogeneizado e 
quarteado obtendo-se sub-amostras de I O kg que foram utilizadas para os ensaios de 
caracterização: análise granulométrica, separação em líquido denso (bromofórmio), 
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separação magnética a seco no separador Frantz, microscopia eletrônica de varredura 
(MEV), difração de raios-X (DRX) e análise química; bem como para os ensaios de 
beneficiamento: moagem, flotação primária, concentração gravítica e concentração 
magnética. 

A análise granulométrica foi realizada usando-se peneiras da Série Tyler 
compreendidas entre 6 mesh (3327 ~m) e 400 mesh (37 11m). As frações 
granulométricas foram submetidas à separação em líquido denso, utilizando-se 
bromofórmio de densidade 2,89 g.cm·3

, gerando-se os produtos flutuado e afundado. 
Alguns dos produtos afundados foram submetidos ao imã de mão e ao separador 
Frantz, sob diferentes intensidades de corrente, com a finalidade de separar os 
diferentes minerais em função de sua suceptibilidade magnética. Alguns dos produtos 
obtidos a partir da separação em líquido denso e separação magnética foram 
caracterizados através de microscopia eletrônica de varredura e difração de raios-X 
visando determinar a composição mineralógica. 

O estudo da mineralogia foi conduzido utilizando-se o microscop10 eletrônico de 
varredura LEO S440, dotado com detetores de eletrons secundários, retroespalhados c 
de energia dispersiva de raios-X, assim como foi também empregado o difratômetro de 
raios-X Siemens AXS DSOOO. 

Para os ensaios de flotação, realizados em célula Denver com cuba de 3,0 L 
primeiramente, o minério (<3,3 mm) era cominuído durante 12 min com uma 
percentagem de sólidos de 50% para se obter uma granulometria P,0 < 74 11m. Em 
seguida, a polpa, com 30% de sólidos, era ajustada em pH 10,0 com Na~CO, e NaOH. 
A seguir, eram adicionados, simultaneamente, os depressores fluorossilicato de sódio e 
metassilicato de sódio, e condicionava-se a polpa por I O min, mantendo-se uma 
velocidade de agitação de I SOO rpm. O coletor e o espumante eram adicionados 
seqüencialmente à polpa e o condicionamento era continuado por 5 min e 2 min. 
respectivamente. Antes de proceder à coleta da espuma, a velocidade de agitação 
diminuída para 1100 rpm. As dosagens de coletor utilizadas foram 200 ou 600 g.r '. e 
as concentrações do depressor metassilicato de sódio foram 800 ou 1200 g.t'. As 
outras condições experimentais, como dosagem de fluorossilicato de sódio (80 g.r ' ) e 
de MIBC (25 g.r') , foram mantidas constantes. 

A concentração gravítica, efetuada no separador Mozley. foi realizada com a fração do 
minério (<3,3 mm) deslamada. A deslamagem do minério consistiu de separar por 
peneiramento a úmido a fração granulométrica <37 11m. Após, a fração >37 11m fo i 
cominuída durante 8,5 min com uma percentagem de sólidos de 50% para se obter uma 
granulometria P80 < 147 11m. Para cada ensaio gravítico, uma amostra de 50 g era 
colocada no compartimento de alimentação do separador. Em seguida. era introduzida 
água a uma vazão de 1000 mL.min·' controlada através de um fluxômetro. Os 
parâmetros como inclinação da mesa. amplitude, rpm e vazão de água de lavagem 
foram mantidos constantes. Os produtos foram coletados com intervalos de I min ao 
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longo de 7 min, obtendo-se no total 8 produtos. O material retido na superficie do 
separador era coletado como produto final. 

A concentração magnética foi realizada em separador a úmido de alta intensidade 
Boxrnag Rapid HGMS tendo como alimentação os dois produtos obtidos no separador 
Mozley, constituída pela mistura do produto separado com 7 min e o material retido no 
final da operação. Para cada ensaio, era preparada uma polpa com I 00 g do material e 
30% em peso de sólidos. A polpa mantida sob agitação era introduzida ao equipamento 
ajustando-se previamente a intensidade de campo desejada. O material não-magnético 
era recirculado por duas vezes e o produto obtido era pesado e secado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização do Minério 

A composição química do minério apresentada na Figura I é OTR=6,8%, FeP3 

=23,4%, Si02 =23,2%, P,Os =7,8%, TiO, =7,8%, CaO =6,3%, AJ20 3 =2,4%, MgO 
=1,7%, Mn02 = 1,5%, Ba0=0,13% e P.F.=4,7%. Outros componentes como Sr02, 

Nb02 e Th02 não foram analisados, por não se dispôr de métodos e instrumentação 
adequados. 

Figura 1- Análise química do minério(%) 

A composição química de OTR no minério é Ce01=3,3%, La10 1= 1,8%, Nd20 3=1,2%, 
Pr60 11=0,42% e SmzÜ3=0, 10%. Os valores representam uma média de análises de três 
amostras. Outros elementos, como európio, gadolíneo e disprósio, não foram 
analisados por encontrar-se em pequenas concentrações, usualmente menor que O, I%. 

O resultado da análise granulométrica do minério mostrou que 35% em peso do 
material encontra-se na granulometria <37 f.!m. Nas outras fraçôes, compreendidas 
entre 3327 e 37 f.im, a distribuição em peso do material variou entre 2 e lO% em peso. 
Uma amostra do minério foi peneirada em três faixas granulométricas, com as quais foi 
realizada uma análise granuloquímica e os resultados são apresentados na Tabela I. 

39 



Observa-se que, do total de OTR no minério, 70,2% encontram-se distribuídos na 
granulometria <37 Jlm, e nessa faixa o teor de OTR é em tomo de 15%. O teor de 
Fep3 também é maior nessa granulometria. A faixa granulométrica -3327+ 14 7 Jlm 
apresentou o menor teor de OTR (2,4%) e o maior teor de Si02 (31 ,2%), em relação às 
outras granulometrias. 

Tabela 1 - Análise granuloquimica do minério 

Fração Massa OTR(%) FeP1 (%) SiO~ (%) ! 
Granulom. (%) I 

(Jlm) Teor Dist. Teor Dist. Teor Dist. 

-3327+147 48,9 2,4 16,0 23,0 48,0 31.2 68,9 

-147+37 16,1 6,2 13,8 20,6 14,2 19.2 14.0 

-37 35,0 14,5 70,2 25,3 37 ,8 10,8 17 .1 

Total 100,0 6,8 100,0 23,4 100,0 23.2 100.0 

- -- -- -- - -- -- - - ---- - ----·--

Os resultados de separação em líquido denso são mostrados na Tabela 2. Nessa tabela 
encontra-se representada a distribuição percentual dos produtos flutuado e afundado 
para cada fração granulométrica do minério . Observa-se que, com a redução da 
granulometria, o material distribui-se preferencialmente no produto afundado. Na faixa 
granulométrica <37 Jlm, o material afundado, que representa mais de 99% do total. é 
constituído, em sua maior parte, provavelmente, por óxidos e hidróxidos de ferro e 
outros minerais com densidade maior que 2,89 g.cm·' . 

O produto afundado da separação em líquido denso. obtido a partir da ft·ação 
granulométrica -147+105 Jlm, foi processado no separador magnético Frantz sob 
diferentes intensidades de campo. Observa-se na Tabela 3 que os maiores teores de 
OTR, 16,8% e 13,7%, foram obtidos com uma intensidade de campo de 1.0 Te 1.5 T 
(I T=JO.OOO G), respectivamente. Nesta granulometria. assumindo que a monazita 
encontre-se liberada, espera-se obter um aumento do teor de OTR, tendo em vista que 
a suceptibilidade magnética desse mineral é maior que I ,4 T. Por outro lado, o produto 
flutuado dessa fração apresentou um teor de OTR de 6,3%, devido provavelmente à 
não liberação da monazita junto aos silicatos. 
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Tabela 2- Separação por fração granulométrica em relação ao bromofórmio 

Granulometria Flutuado Afundado 

(J..lm) (%) (%) 
-3327+2362 49,7 50,3 

-2362+1651 42,3 57,7 

-1651+1168 37,3 62,7 

-1168+833 30,4 69,6 

-833+589 32,2 67,8 

-589+417 29,8 70,2 

-417+295 28,8 71,2 

-295+208 30,3 69,7 

-208+147 29,5 70,5 

-147+105 31,2 68,8 (*) 

-105+74 25,1 74,9 
-74+53 4, 1 95,9 
-53+44 0,3 99,7 
-37 0,8 99,2 
C·) roduto submetido à se ara ào ma nética à seco no se arador Frantz p p ç g p 

Tabela 3- Separação por suceptibilidade magnética da fração 
-147+105 J..lm e respectivos teores de OTR 

Produto OTR La20 1 CeOl Pr60,, Nd20 3 

(%) (%) (%) (%) (%) 
Flutuado(*) 6.3 1.8 2,7 0,5 1.4 
Imã de mão 0.9 0.2 0,3 0.1 0.3 
Magn 0,1 T 1.4 0.4 0,7 0,1 0.2 
Magn 0.3 T 1.0 0,2 0.4 0, 1 0.2 
Magn 0,5 T 1.4 0.4 0,7 0,1 0.2 
Magn 0,8 T 4.2 1.2 2.0 0.4 0.7 
Magn 1,0 T (*) 16.8 4,6 8,4 1, I 2,8 

Magn 1,5 T 13,7 4,2 6,5 0,8 2.2 
Magn 1,85 T 8,7 2,5 3,9 0,6 1,7 
NMagn. 1,85 T (*) 1,8 0,4 0,8 0,2 0.5 

(*)produtos caractenzados no MEV 

O produto magnético separado com uma intensidade de campo de 1 ,O T foi 
caracterizado no MEV. Nesse produto, a monazita (mais clara) e a gorceixita são as 
fases minerais predominantes, conforme mostrado na Figura 3. Observa-se que a 
monazita encontra-se suficientemente liberada apresentando-se, em sua maioria, com 
granulometria maior que 100 J..lm. 
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Além da monazita se encontrar intercrescida nos óxidos e hidróxidos de ferro, também 
foram detectados intercrescimentos na apatita e no quartzo, conforme mostrado nas 
micro grafias correspondentes ao produto não-magnético separado a I ,85 T (Figura 4) e 
flutuado (Figura 5). Nessas micrografias, a monazita encontra-se finamente 
disseminada na apatita e no quartzo em granulometrias menores que I O J.lm. 

A Tabela 4 apresenta a identificação mineralógica, detectada por microscopia 
eletrônica de varredura e difração de raios-X, dos produtos obtidos da separação 
magnética e produto flutuado processados a partir da tração granulométrica -14 7+ 105 
J.lm. 

Tabela 4- Identificação mineralógica dos produtos obtidos da separação 
magnética e produto flutuado. 

Produto Massa Composição mineralógica(*) 
(%) 

Flutuado --- quartzo, vermiculita, flogopita, 
monazita, apatita 

Imã de mão 17,2 magnetita, hematita, ilmenita, 
monazita, pandaíta 

MagnO,! T 7,8 hematita, ilmenita, monazita, 
apatita 

Magn 0,3 T 13,5 ilmenita, monazita, apatita, 
quartzo 

Magn 0,5 T 14,3 ilmenita, goethita, limonita, 
monazita, quartzo 

Magn 0,8 T 12,1 goethita, gorceixita, limonita, 
monazita, quartzo 

Magn 1,0 T 13,5 monazita, goethita, gorceixita, 
apatita 

Magn 1,5 T 9,0 monazita, goethita, anatásio, 
apatita, gorceixita 

Magn 1,85 T 2,0 apatita, quartzo, monazita, 
gorceixita, anatásio 

NMagn 1,85 T 10,5 apatita, quartzo, monazita 

q 

Os estudos de caracterização mineralógica mostraram que o minério é constituído por 
uma diversidade de minerais, entre os quais, monazita (mineral portador dos TR), 
goethita, hematita, Iimonita, magnetita, vermiculita, quartzo, apatita, anatásio, ilmenita. 
pandaíta, gorceixita, flogopita e calcita. Outros minerais detectados foram zircão, 
barita e zirconolita. A maioria dos minerais que compõem o minério, incluindo a 
monazita, encontram-se sob intensa alteração superficial e recobertos de uma camada 
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Figura 3- a 1,0 T. 
Monazita liberada (mais clara). Magnificação 150x. 

Figura 4 - do produto não-magnético separado a 1,85 T. 
Monazita (mais clara) intcrcrescida na apatita. Magnificação 1450x. 

Figura 5 - Micrografia do produto flutuado separado com bromofórmio. Mona:tita (mais clara) 
intcrcrescida no quartzo. Magnificação 1250x. 
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ferruginosa formada em conseqüência do processo de laterização. Na maioria das 
vezes, a monazita é encontrada liberada. Em outros casos, a monazita encontra-se em 
finas granulometrias (menores que I O !lm) e intercrescida em óxidos e hidróxidos de 
ferro, no quartzo, na apatita e na ilmenita. 

Beneficiamento do Minério 

Floração 

Os resultados de floração primária, efetuada com amostras do minério cominuído, sem 
prévia escrubagem, mostraram que o teor de OTR nos concentrados obtidos é apenas 
pouco maior que o teor da alimentação (6,8% de OTR). A recuperação total de OTR 
também não foi satisfatória. Esta limitação do processo deve-se, principalmente. ao 
fato de que os coletores utilizados não permitiram uma seletividade entre o mineral de 
interesse e os minerais de ganga, devido à grande variabilidade mineralógica e intensa 
laterização, assim como à oxidação superficial dos minerais associados com monazita. 

Foram realizados ensaios com a fração do minério deslamado, cominuído a uma 
granulometria P80 <147 !ln1. Previamente aos ensaios, o material foi submetido a um 
pré-tratamento que consistiu de escrubagem em célula de atrição durante I O min a uma 
velocidade de agitação de 1500 rpm. Na etapa de escrubagem as par1 ículas eram 
colocadas em contato com uma solução de ácido sulfúrico em pH I ,0, com u finalidade 
de limpar a superfície das mesmas. Porém, os resultados de tlotação primária não 
foram satisfatórios. Os teores dos concentrados obtidos encontravam-se na faixa de 
3,1% a 3,7% de OTR, valores próximos ao teor de alimentação (3 ,1% de OTR). Esses 
resultados confirmaram que a flotação não é, de fato, o processo mais adequado para a 
separação da monazita dos minerais de ganga, para este minério. 

Lottermoser (10] relatou recentemente a existência de um depósito laterítico. Mt Weld. 
localizado ao oeste da Austrália, contendo monazita c churchita como os principais 
minerais de TR. Esse minério apresenta características mineralógicas similares ao 
minério laterítico do Córrego do Garimpo. Por causa da complexa mineralogia. alto 
grau de intemperização e existência de uma apreciável quantidade de monazita em 
granulometria fina, menor que I O !lm, a sua concentração por métodos gravíticos e/ou 
tlotação não é considerada viável. Uma possível rota, sugerida para o beneficiamento 
do minério de Mt Weld consistiria de uma etapa prévia de tloculação. seguida de 
tlotação [lO]. 

Concentração Gravítica e Magnética 

O minério, cominuído a <3,36 mm, foi deslamado na granulometria 37 !lm. O minério 
deslamado foi cominuído em moinho de barras durante 8,5 min para se obter um 
material com granulometria P80 < 147 !lm. Este material foi submetido à concentração 
gravítica no separador Mozley objetivando a separação dos minerais em função de suas 
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densidades e os resultados estão apresentados na Figura 6. Como a monazita apresenta 
uma densidade entre 4,9-5,3 g.cm·\ sua separação cm relação aos minerais de menor 
densidade (2,3 a 3,0 g.cm·3

), como quartzo, f1ogopita e vermiculita, tornou-se possível 
com a utilização do separador Mozley. 

Por outro lado, o produto obtido ao final do processo apresentou, além de monazita. 
outros minerais com menor e maior densidade (3,2 a 5,3 g.cm·3

), como magnetita, 
hematita, goethita, limonita, apatita, pandaíta. barita e ilmenita . De fato, a eficiência de 
concentração no separador Mozley não dependeu somente da densidade das partículas, 
senão também de outras variáveis como diâmetro e forma das partículas. Esses fatores. 
aliado a limitações acarretadas pela não liberação da monazita e intercrescimento em 
outros minerais, contribuíram para uma menor eficiência da concentração. Na Figura 6 
observa-se que o produto coletado no separador (retido) após um tempo de 7 min 
apresenta maior teor (3,1% de OTR) e maior recuperação em massa (59%) em relação 
aos outros produtos. 
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Figura 6- Resultados de concentração gravítica no separador Mozle~· 
da fração do minério deslamado 

Uma caracterização foi realizada no MEV com dois dos produtos coletados na 
descarga do separador Mozley. O produto coletado com 1.0 min é constituído. 
predominantemente, por vermiculita e tlogopita (micas) e por quartzo. 
Ocasionalmente, foram observadas partículas de quartzo que apresentavam inclusões 
de monazita com granulometria menor que lO ~un. Enquanto que no produto fmal. ou 
seja. o material remanescente na mesa após 7 min de operação, as fases predominantes 
foram monazita, ilmenita e magnetita . Outros minerais também foram detectados nesse 
produto. como apatita e anatásio. A monazita apresenta-se na maioria das vezes 
bastante liberada c em t,'Tanulometrias maiores que 100 1-1m. 

O produto remanescente no separador Mozley após 7 min de operação (Fig. 6) foi 
submetido à separação magnética a úmido sob diferentes intensidades de campo. Uma 
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separação preliminar consistiu de aplicar uma intensidade de 0.1 T c 0.3T para retirar a 
magnetita e outros minerais ferromagnéticos. Um aumento do campo para 0,8 T 
propiciou a separação da ilmenita e outros minerais de ferro fracamente magnéticos. 
Com a aplicação de um campo entre I ,O e l ,5 T conseguiu-se a separação da monazita. 
No entanto, essa separação foi de eficiência limitada devido a que outros minerais 
como apatita, gorceixita e pandaíta que apresentam uma suceptibilidade magnética tal 
que são recuperadas em campo de 1.4 T, acompanharam a monazita 

Os resultados apresentados na Figura 7 mostram que os elementos de TR. como era 
esperado, se concentram preferencialmente quando é utilizada uma intensidade de 
campo de l ,O T. O teor de OTR do produto magnético obtido com 1.0 T foi 18,1 %. 
valor bem superior ao teor de alimentação (3,1% de OTR). Para o produto magnético 
obtido com 0,8 Te 1,5 Tos teores de OTR foram de 6,5% e 9,9%, respectivamente . Os 
outros produtos obtidos apresentaram um decréscimo no teor de OTR em relação ao 
teor de alimentação. 

A caracterização mineralógica dos produtos coletados no separador mag:netico mostrou 
que o produto magnético separado com O, I T é constituído. principalmente. por 
magnetita (mineral ferromagnético) e ilmenita. Com 0.3 T, além de ilmenita. foram 
separados, apatita e óxidos e hidróxidos de ferro. O produto magnético separado com 
l ,O T é constituído, principalmente, por monazita e gorceixita. Com I ,5 T. além dl' 
monazita, foram separados, apatita. gorceixita e quartzo . O produto magnétic, , 
separado com I ,85 T apresenta apatita, gorceixita. monazit<J c. ocasionalmente. lixam 
observadas partículas de quartzo que apresentavam inclusões de monazita wrn 
granulometria menor que lO j.lm . 
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Figura 7- Resultados de concentração magnética no HGMS Rapid 

A fração granulométrica <37 11m do minério (lamas) foi submetida à separação 
magnetica utilizando-se o tubo Davies em campo de baixa intensidade (O. IT) e à alta 
intensidade (OJT. 0.5T, LOTe 1.4T) no separador HGMS Rapid . Esta fraçào. devido 
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às limitações apresentadas pelos métodos físicos quanto à granulometria. foi 
processada apenas através de concentração magnética à úmido. Esta tentativa não foi 
bem sucedida já que os produtos obtidos apresentaram um teor de OTR na faixa 
compreendida entre 14. 1% e 15,5% de OTR. próximos ao teor de alimentação ( 15% de 
OTR). 

A caracterização do produto <37 ~m mostrou que os minerais predominantes nessa 
fração são: monazita. óxidos e hidróxidos de ferro e ilmenita. Também foram 
detectados, embora em menor proporção. apatita. quartzo, gorceixita, barita, 
vermiculita e flogopita. A monazita encontra-se uma parte liberada e outra parte 
encontra-se em granulometrias menores que I O ~m . 

Com base nos resultados de concentração obtidos foi elaborado um esquema 
conceituai de beneficiamento para o minério saprolito lateritico de TR do Córrego do 
Garimpo, conforme mostrado na Figura 8. 
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Figura 8 - Esquema conceituai de beneficiamento do minério saprolito laterítico 
de TR do Córrego do Garimpo-GO. 
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Essa metodologia de beneficiamento envolve operações de britagem, peneiramento, 
deslamagem, moagem do minério deslamado, concentração gravítica e separação 
magnética. 

As lamas do minério, fração <37 f.1m, constitui um produto com teor de 15% de OTR, 
70,2% de recuperação de OTR e 35% de recuperação de massa . Este produto poderia 
ser submetido diretamente a processos hidrometalúrgicos para a extração dos TR, 
dispensando-se estágios adicionais de concentração. 

A fração deslamada do minério, submetida, seqUencialmente, à concentração no 
separador Mozley e à concentração magnética de baixa e alta intensidade permite obter 
um produto com teor de 18,1% de OTR, com uma recuperação de OTR de 5,2% e de 
massa de 6,4%. No entanto, estudos adicionais precisam ser realizados para otimizar o 
processo de concentração gravítica e magnética com a finalidade de se aumentar o teor 
e recuperação de OTR no concentrado. Por outro lado, estudos complementares 
precisam ser desenvolvidos para se avaliar as possibilidades de aproveitamento de 
barita, mica (vermiculita), ilmenita, e apatita contendo terras-raras, como subprodutos, 
que poderiam ser, eventualmente, comercializados. 

CONCLUSÕES 

O estudo de caracterização mineralógica concluiu que o minério saprolito Iaterítico de 
TR do Córrego do Garimpo, Catalão-GO, é constituído principalmente por óxidos de 
ferro (hematita e magnetita), hidróxidos de ferro (goethita e Iimonita), monazita, 
quartzo, vermiculita, apatita, ilmenita e gorceixita. Outros minerais detectados foram, 
calcita, barita, pandeíta, flogopita e anatásio. O único mineral portador dos TR é a 
monazita. A gorceixita é desprovida desses elementos, apesar de existir uma variedade 
enriquecida de ETR, a florencita. A monazita encontra-se suficientemente liberada em 
granulometria <147 f.1m. Ocasionalmente, encontra-se intercrescida em minerais de 
ferro, no quartzo, na apatita e na ilmenita, em granulometrias menores que I O 11111. 

A alta complexidade, variabilidade mineralógica e laterização do mineno, 
influenciaram no desenvolvimento de uma tecnologia específica que viabilize o seu 
beneficiamento para a obtenção de concentrados com teores comerciais. O estudo, 
mostrou que a flotação não é o processo mais adequado para a concentração dos TR. 

Uma seqUência de operações incluindo deslamagem, cominuição do minério 
deslamado, concentração gravítica e concentração magnética permítiu uma pré
concentração dos TR. A concentração gravítica possibilitou uma razoável separação 
dos minerais com menor densidade do que a monazita ( 4,9 a 5,3 g.cm·'). como quartzo, 
vermiculita e flogopita. A concentração magnética permitiu uma apreciável separação 
dos minerais com menor suceptibilidade do que a monazita (1,4 a 1.5 T). como a 
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magnetita e ilmenita, obtendo-se um concentrado com 18, 1% de OTR, com uma 
recuperação de OTR de 5,2% e de massa de 6,4%. 

A fração granulométrica <37 11m do minério (lamas), que apresenta um teor médio de 
15% de OTR, 70,2% de recuperação de OTR e 35% de recuperação de massa, seria um 
produto que dispensaria o tratamento por qualquer outro método tisico ou por flotação, 
devendo ser tratado diretamente por métodos hidrometalúrgicos. 
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CONCENTRA TION OF THE RARE-EARTHS SAPROLITE 
LATERITIC ORE FROM CÓRREGO DO GARIMPO, 

CATALÃO-GO 

ABSTRACT 

Elbert Valdiviezo Viera 
Reiner Neumann 

Fernando Freitas Lins 

This work aimed the beneficiation of the rare-earths ore from the deposit Córrego do 
Garimpo, Catalão-GO, Brazil. The sample corresponding to the saprolite lateritic 
fraction ofthe deposit presents a grade of6.8% ofrare-earths oxides (REO) in the ore. 
The study consisted of mineralogical characterisation as well as of beneficiation tests 
involving flotation, without and with previous desliming, gravity and magnetic 
concentration. The monazite is the carrier of rare-earths and is partially liberated and 
partially associated to oxides and hydroxides of iron, to the apatite, to the quartz and to 
the ilmenite. The results showed limitations in the processing due to the great 
mineralogical variability, to the superficial oxidation and inter-growth of the monazite 
smaller size than 10 j.Ull in more than a mineral phase. However, a pre-concentration of 
rare-earths is possible by using a sequence of operations that involves desliming of the 
ore, comminution of the deslimed ore, gravity concentration and magnetic separation. 
Two products were obtained, the first presents a grade of 15% REO and the second 
18,1% REO, with a total recovery of75% REO and mass total recovery of 41,5%. 
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