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RESUMO 

O Rio Grande do Norte foi durante décadas o maior produtor do Brasil de minério de tungstênio, tendo se destacado a Mina 
Brejuí, no Município de Currais Novos, hoje com suas atividades paralisadas. As mineralizações encontram-se associadas, 
em sua maioria, a mármores, razão pela qual os rejeitos são ricos em calei ta. Este trabalho apresenta os procedimentos 
desenvolvidos e os resultados de uma investigação que teve por objetivo avaliar as características granulométricas, 
mineralógicas e químicas de duas pilhas de estéril da Mina Brejuí, cujas partículas constituintes encontram-se 
predominantemente na fração areia, bem como a possibilidade de sua valorização comercial pelo aproveitamento ~o 
material calcário ou outros minerais como produtos de aplicações diversas. Em cada uma das pilhas foram realizados 
três furos de trado, em cotas topográficas distintas, com profundidades entre seis e sete metros, distribuídos de maneira a 
abranger a área total da pilha. Além da amostragem realizada metro a metro, foi preparada uma amostra composta a partir 
de alíquota quarteada de cada metro amostrado, denominada de blend. Alíquotas do material retirado do primeiro e do 
último metro, e do blend de cada furo de trado, foram moídas a- 200 #e encaminhadas para análise química, obtenção da 
perda ao fogo e do resíduo insolúvel. As amostras blendadas foram separadas em frações granulométricas, sendo retiradas 
alíquotas para estudo do grau de liberação do CaC0

3
, análises químicas e análises mineralógicas. A homogeneidade 

química, granulométrica e mineralógica é marcante entre as duas pilhas investigadas. Os resultados mostram que a grande 
proporção de minerais presentes nas pilhas corresponde a calcita e quartzo, respectivamente 40% e 20%. Por outro lado, 
a quase totalidade ( - 25%) dos minerais pesados existentes no rejeito são portadores de cálcio (grossulária, vesuvianita, 
tremolita, diopsídio, fluorita, epidoto). Com base nos dados obtidos, são sugeridas rotas tecnológicas para aproveitamento 
de minerais de interesse. 

PALAVRAS-CHAVE: caracterização tecnológica; rejeitos; Mina Brejuí 

L INTRODUÇÃO 

A Mina Brejuí localiza-se a SW do município de Currais Novos, sendo acessada pelas rodovias federais BR-227 (Natal
Currais Novos) e BR-427 (Currais Novos-Parelhas). Na mina paralisada existem duas pilhas de rejeito resultante da 
moagem e beneficiamento do minério scheelitífero, cujas partículas constituintes encontram-se predominantemente na 
fração areia, proveniente dos jigues e mesas de desbaste. Estas são denominadas no presente trabalho como pilhas do 
rejeito da usina PI e P2 (Figura 1), ocupando áreas de aproximadamente 31.800 m2 e 89.700 m\ altura aflorante de 16 
metros, com volumes em tomo de 508.800 e 1.435.200 m3

, respectivamente. As quantidades de rejeito das pilhas PI e P2 
são aproximadamente 814.080 e 2.296.320 toneladas, totalizando 3.110.400 toneladas. Um outro tipo de rejeito, o qual 
não constituiu objeto de investigação no presente trabalho, é constituído de finos, com teor de W0

3 
mais elevado (Nittetsu 

Mining Co., 1978; Oliveira, 1978), sendo resultado também da operação de processamento da scheelita, localizado 
próximo às oficinas, no local do antigo lago de lama. Durante o tempo de operação da mina, estima-se que tenham sido 
processados na usina entre 5.000.000 e 5.500.000 de toneladas de minério e que o descarte de rejeito fino da usina possa 
corresponder a um valor entre 1.000.000 e 1.500.000 de toneladas. 

Salim et a!. (1997) investigaram uma das pilhas de estéril na fração areia (a de menor volume) da Mina Brejuí. Os 
principais minerais identificados foram o quartzo, diopsídio, granada, vesuvianita, calcita, epidoto e biotita, refletindo a 
mineralogia essencial do minério beneficiado (skam). Foram também realizadas análises químicas para Au, W, Mo, Cu, 
Bi, Be, Age F nas amostras do rejeito. A conclusão do trabalho é de que as concentrações de ouro encontradas nos rejeitos 
não encorajam investimentos num programa de prospecção para este metal. 
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No presente trabalho, desenvolvido no âmbito do Programa de reativação do setor mineral da Região Seridó - Rio 
Grande do Norte (Nesi et ai., 2001), foram investigadas nas duas pilhas de rejeito da usina de beneficiamento (Pl e P2) 
a distribuição granulométrica, bem como as características químicas e mineralógicas, que podem fornecer informações 
úteis quando do reprocessamento do resíduo para o aproveitamento dos minerais industriais de aplicação econômica. 

2. AMOSTRAGEM E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS 

As duas pilhas de rejeito da usina de beneficiamento PI e P2 localizam-se próximas, sendo a mais antiga a que se encontra 
a leste, próxima à BR-427, conforme pode ser observado na figura I. Em cada uma destas pilhas foram realizados três 
furos de trado, distribuídos de maneira a abranger a área total da pilha. Estes furos tem profundidades entre 6 e 7 metros, 
em cotas topográficas diversas, com o objetivo de averiguar eventuais variações na composição química e mineralógica 
do material, em pontos que representam diferentes momentos de descarte do material processado e da atividade mineira. 
Além da amostragem realizada metro a metro, foi preparada uma amostra composta a partir de alíquota quarteada de cada 
metro amostrado, denominada de blend. AFigura I apresenta perfis dos furos de trado nas pilhas, bem como a localização 
de cada um deles em planta. Apesar da profundidade compreendida pelos furos em cada pilha estar em tomo de 16 metros, 
deve ser enfatizado que existe continuidade das mesmas abaixo além das profundidades amostradas. 

Em laboratório, o material retirado do primeiro e do último metro de cada furo de trado das pilhas I e 2 (total de 12 
amostras) e o blend de cada furo (total de 6 amostras) foram moídos a - 200 #e encaminhados para análise química para 
elementos maiores, elementos traços, e obtenção da perda ao fogo . As amostras blendadas (total de 6) foram também 
submetidas ao ataque químico em ácido acético, segundo o procedimento descrito por Hermann (1975), metodologia 
segundo a qual a fração não carbonática de uma amostra não é atacada. Além da alíquota da amostra blendada encaminhada 
para análises químicas, uma segunda alíquota da mesma amostra sofreu classificação granulométrica (através de 
peneiramento), originando frações +28#, -28/+48#, -48/+100#, -100/+200# e - 200#. Cada fração granulométrica teve 
uma alíquota separada para o estudo do grau de liberação do CaC0

3 
e outra alíquota moída a -200# para a análise química 

para elementos maiores, elementos traços, e obtenção da perda ao fogo. Uma terceira alíquota da amostra blendada foi 
granulométricamente classificada nas frações +16 #, -16/+32 #e- 32 #.Dentre estas, a fração -16/+32 #foi separada 
em líquido denso (bromofórmio, d = 2,89 g/cm3

) , originando as frações "flutuado" e "afundado", utilizadas para análise 
mineralógica. 

As análises químicas para elemento maiores foram realizadas por espectrometria de fluorescência de raios X e a perda ao 
fogo foi obtida por gravimetria. No caso dos elementos traços, a abertura química das amostras foi realizada por digestão 
multi-ácido, com análise por plasma por acoplamento induzido (I CP), à exceção do ouro, para o qual foi efetuada abertura 
por "fire-assay'' e análises por espectrometria de absorção atômica. 

3. RESULTADOS 

3.1.Composição química e classificação granulométrica 

Si0
2

, CaO e Alp
3 

são os elementos maiores mais abundantes nas amostras do rejeito da usina, com teores médios de 36,7 
%, 29,6% e 7,4 %, respectivamente. Os teores de CaC0

3 
nas amostras analisadas nestas pilhas foram calculados a partir do 

resultado de resíduo insolúvel para as amostras blendadas: CaC0
3 

(%) = I 00 - R.J. (%).A média do R.l é de 60%, sendo o 
CaC0

3 
(%)calculado consequentemente 40%. Os teores médios de CaC0

3 
das pilhas I e 2 são de aproximadamente 41% 

e 39%, respectivamente. A perda ao fogo média é de 16,9 %. A multiplicação dos valores calculados de CaC0
3 

por 0.44 
(fração molar do C02 no CaC0

3
) corresponde a 17,6%, valor muito próximo à média da perda ao fogo, um resultado que 

sugere ser o resíduo insolúvel um parâmetro confiável para estimar o teor de CaC0
3 

neste grupo de amostras. Por outro 
lado, a multiplicação do teor médio de CaC0

3 
por 0.56 (fração molar do CaO no CaCO) corresponde a 22,4 %, valor este 

inferior ao teor médio de CaO encontrado (29,6%), podendo-se alocar cerca de 7 % do teor de CaO no material analisado 
à presença de outros minerais portadores de cálcio, como granada (grossulária) , vesuvianita, tremolita, diopsídio, fluorita 
e epidoto. 

A partir dos dados analíticos para tungsténio, são comparados os dados de teores de W0
3 
para furos de uma mesma pilha 

e os teores para as duas pilhas de rejeito da usina de beneficiamento. Foram utilizadas para tal comparação as amostras 
blendadas correspondentes aos furos de cotas intermediárias nas pilhas I e 2 (PI e P2). As cotas topográficas dos furos de 
trado da pilha I podem ser ordenadas do topo para a base em cota F2 > cota FI > cota F3 (Figura I), sendo que resultados 
analíticos para tungsténio das amostras blendadas destes furos são 0.020, 0.021 e 0.022 % wo3, respectivamente. 
Analogamente, as amostras blendadas dos furos da pilha 2, com cota FI > cota F2 > cota F3, apresentam resultados 
analíticos para tungsténio de 0.049, 0.059 e 0.031 % W0

3
• De uma maneira geral pode-se dizer para as duas pilhas que, 

para as cotas mais elevadas correspondem teores de tungsténio menores, o que está de acordo com a suposição de que 
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durante o desenvolvimento de um projeto mineiro o processo de beneficiamento mineral tende a ser mais efetivo com 
o passar do tempo. Por outro lado, comparando os resultados das duas pilhas, os teores de tungstênio das três amostras 
blendadas da pilha P2 são mais elevados. Estes dados são consistentes com o fato de tratar-se da pilha mais antiga, podendo 
isto ser reflexo de um teor de corte mais elevado no momento de formação da pilha (lapso de tempo correspondente a 
alguns anos). Os teores mais baixos da pilha 1 podem resultar da otimização dos parâmetros operacionais da usina de 
tratamento, o que conduziu à recuperação mais elevada do wo3 contido, com consequente diminuição do teor de wo3 no 
rejeito. A presença do Au, com teor de 7 ppb, foi detectada apenas em uma amostra. 
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Figura I. Perfis (molduras à esquerda e central) e localização em planta (moldura à direita) dos furos de trado F!, F2 e 
F3, nas pilhas de rejeito da usina de beneficiamento da Mina Brejuí (P1 e P2) 

Os resultados de análises químicas para elementos maiores, elementos traços, e perda ao fogo (P.F.) em amostras 
blendadas correspondentes aos furos de trado de cotas intermediárias na pilha P1 (P1-F1) e pilha P2 (P2-F2) do rejeito 
da usina da Mina Brejuí, por fração granulométrica (+28 #, -28/+48 #, -48/+100 #, -100/+200#, -200 #)podem ser 
visualizados nas Tabelas I e II, sendo os limites de detecção encontrados na última linha de cada quadro. De uma maneira 
geral, a similaridade de resultados em relação a elementos maiores e perda ao fogo por faixa granulométrica para as duas 
amostras analisadas (Tabela I) é marcante, principalmente se for considerado que se tratam de amostras dispostas po 
rejeito em momentos distintos da atividade mineira, com um provável lapso de alguns anos entre um e outro descarte. Por 
outro lado, com relação aos elementos traços em geral (Tabela II) observa-se uma tendência de aumento dos teores nas 
frações mais finas para os elementos Cu, Pb, Zn, Mo, Ni, Co, Bi, Ba, V, W, La, Y, Li, Nb, Zr e S. A partir destes dados, é 
possível inferir uma concentração maior provável destes elementos no rejeito estocado no antigo lago de lama próximo 
às oficinas da mina, o que merece investigação adicional. 
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Tabela I- Resultados de análises químicas para elementos maiores e perda ao fogo (P.F.) em amostras blendadas de 
furos de trado no rejeito da usina de beneficiamento da Mina Brejuí, por fração granulométrica. 

Amostra 
F r a ç ã o Si0

2 
Ti0

2 Alp3 
Fe20 3 

MnO MgO C aO Nap Kp P20s PF Total 
granulométrica % % % % % % % % % % % % 

+28 # 35,59 0,25 6,75 2,88 0,14 1,94 31,09 0,63 0,74 0,08 18,98 99,10 

PILHAI -28+48 # 38,87 0,21 7,80 3,35 0,16 2,29 28,47 0,92 0,98 0,08 16,37 99,53 

FURO! -48+100 # 39,38 0,33 8,86 4,55 0,22 3,47 26,81 0,86 1,18 0,12 13,25 99,05 
BLEND -100+200 # 36,35 0,54 9,16 5,51 0,25 3,85 27,85 0,70 1,03 0,29 13,40 98,98 

-200 # 29,02 0,53 8,14 5,10 0,21 3,54 30,80 0,62 1,04 0,28 19,11 98,38 
+28 # 35,35 0,22 6,50 3,09 0,18 2,14 31 ,47 0,54 0,69 0,08 18,66 98,92 

-28+48 # 38,20 0,25 7,44 3,39 0,19 2,67 28,83 0,84 0,88 0,07 16,14 98,94 
PILHA2 -48+100 # 38,48 0,30 8,36 4,53 0,26 3,95 28,09 0,79 0,97 0,12 13,25 99,14 
FUR02 -100+200 # 35,18 0,48 8,60 5,54 0,30 4,33 29,32 0,64 0,80 0,30 13,25 98,78 

BLEND -200 # 28,04 0,46 7,75 5,64 0,24 3,79 31,43 0,56 0,87 0,26 19,04 98,07 
L.D. (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Blend: amostra composta do material do furo, obtida a partir de alíquota quarteada de cada metro perfurado. Análises 
químicas por espectrometria de fluorescência de raios X; perda ao fogo por gravimetria. Fonte: Sondar Clegg.Canadá. 
L.D. =limite de detecção. 

Tabela II - Resultados de análises químicas para elementos traços em amostras do rejeito da usina de 
beneficiamento da Mina Brejuí. 

Fração Ag Cu Pb Zn Mo Ni C o Bi As v Sn w La y Nb Se Ta Zr s 
Amostra I 

granulométrica (ppm) 

+28 # 0,9 57 14 75 lO 15 6 19 n.d. 44 n.d. 188 lO 10 n.d. n.d. 8 15 1280 
-28+48 # 0,9 74 lO 86 14 18 6 23 6 48 n.d. 99 lO lO n.d. n.d. n.d. 21 1220 

PILHAI I -48+100 # 0,8 109 18 128 16 22 li 25 6 70 21 139 12 14 9 7 n.d. 22 1290 
FURO I 

BLEND -100+200 # 0,7 164 9 137 29 29 13 35 n.d. 83 n.d. 378 15 20 14 8 n.d. 18 1350 
-200 # 0,8 290 17 174 70 38 19 68 n.d. 70 n.d. 840 27 19 13 7 lO 38 1630 
+28 # 1,1 100 8 90 17 li 7 23 n.d. 45 n.d. 280 8 lO 7 n.d. 8 16 1510 

-28+48 # 0,7 115 7 100 17 16 7 27 n.d. 49 n.d. 227 9 li 5 n.d. n .d . 19 1450 
PILHA2 

-48+100 # 0,7 139 7 143 22 23 10 35 7 64 23 305 li 13 9 6 7 20 1450 
FUR02 

BLEND -100+200 # 1,0 218 9 168 41 29 15 40 7 81 20 637 16 19 15 7 8 20 1840 

-200 # 1,2 443 20 201 119 33 24 56 7 68 n.d. 1436 32 19 14 7 n.d. 37 3860 
L. D. (%) 0,5 I 2 2 I I I 5 5 2 20 20 5 5 5 5 5 5 20 
Blend =amostra composta a partir de alíquota quarteada de cada metro amostrado. n.d.: não detectado; abertura multi-
ácid<'l e análise por ICP. Fonte: Sondar Clegg.Canadá L.D. = limite de detecção. Ga, Cd, Sb e Te= não detectados 

A Tabela III apresenta a porcentagem em peso, teor e distribuição de W0
3 

por faixa granulométrica em amostras 
blendadas correspondentes aos furos de trado de cotas intermediárias nas pilhas PI e P2 . Os teores calculados apresentam 
boa correlação quando comparados com os teores de W0

3 
iniciais dosados em cada furo . De acordo com estes dados, uma 

proporção considerável (cerca de 75% em peso) das partículas do rejeito apresenta-se na fração granulométrica retida na 
peneira 48 # (0,297 mm), onde se encontram entre 65 a 70% do W0

3
, provavelmente não liberado das partículas mais 

grosseiras e refratário aos processos de concentração da usina de beneficiamento. Além disso, a baixa porcentagem em 
peso da fração passante na peneira 100 #,justifica-se pelo descarte em separado no lago de lama das frações mais finas do 
rejeito, durante o beneficiamento do minério da Mina Brejuí. O teores de W0

3 
de O, I 06 e O, 181 %observados na fração 

- 200 # das amostras P 1-F I e P2-F2, respectivamente, são consistentes com os resultados analíticos para amostras do 
rejeito fino da Mina Brejuí apresentados por Oliveira et ai. ( 1978) que reportam um teor de O, II % de W0

3 
e Nittetsu 

Mining Co.(l978), que apresenta teores de 0,10 e 0,144% de W0
3

. Paulo (1989), relata um teor de até O, 17% de W0
3 

para rejeites finos (lama) da Mina Boca de Lage. 

A porcentagem em peso, teor, distribuição e grau de liberação do CaC0
3

, por faixa granulométrica em amostras blendadas 
correspondentes aos furos de cotas intermediárias na pilha PI (P 1-F I) e pilha P2 (P2-F2) encontram-se na tabela IV. Os 
teores de CaC0

3 
calculados apresentam boa correlação quando comparados com os teores de CaC0

3 
iniciais em cada furo. 

Cerca de 75 %em peso das partículas do rejeito apresenta-se na fração granulométrica retida na peneira 48 #, onde se 
encontra cerca de 80 % do CaC0

3
• O grau de liberação do CaC0

3 
é menor nas frações mais grosseiras, passando a I 00% 

nas mais finas . A análise granulométrica das amostras blendadas em três frações (+ 16#, -16+ 32# e -32#), evidencia que 
entre 60 e 70% do rejeito permanece retido na peneira 32# (0,5 mm), mas que entre 20 a 30% do mesmo material pode 
ser separado utilizando a peneira 16 # (1 mm), correspondendo à fração na qual o grau de liberação da calcita é menor. 

78 



XIX ENTMME- Recife, Pernambuco - 2002. 

Tabela III- Distribuição de W0
3 

por faixa granulométrica em amostras de furos de trado nas 
pilhas de rejeito da usina de beneficiamento da Mina Brejuí. 

Pilha I -Furo I Pilha 2 -Furo 2 

Fração Abertura 
Granulométrica (mm) Massa 

%Peso 
Teor Distribuição Massa 

%Peso 
Teor 

(g) W0
3

(%) W0
3
(%) (g) W0

3
(%) 

+28 # + 0,59 394,9 43,27 0,024 48,11 954,6 44,44 0,035 
-28+48 # -0,59 +0,297 313 34,30 0,012 19,07 683,2 31,81 0,029 

-48+100 # -0,297 +0,149 148,2 16,24 0,018 13,54 380,6 17,72 0,038 
-100+200 # -0,149 +0,074 37,8 4,14 0,048 9,21 93,1 4,33 0,080 

-200 # -0,074 18,7 2,05 0,106 10,06 36,5 1,70 0,181 
TOTAL 912,6 100,00 0,022 IOO,OO 2148 100,00 0,04 

Distribuição 
W0

3
(%) 

41,11 
23,85 
17,85 
9,12 
8,06 

IOO,OO 

Teor de W0
3 

inicial dosado para a Pilha 1 -Furo 1: 0,021 %; teor de W0
3 

inicial dosado para a Pilha 2- Furo 
2:0,059% 

Tabela IV - Distribuição e grau de liberação de CaC0
3 

por faixa granulométrica em amostras de furos de trado nas 
pilhas de rejeito da usina de beneficiamento da Mina Brejuí. 

Pilha 1 - Furo 1 Pilha 2 -Furo 2 

Fração 
Massa 

Teor Distribuição Grau de 
Massa % 

Teor Distribuição Grau de 
Granulométrica %Peso CaC0

3 
CaC0

3 
liberação CaC0

3 
CaC0

3 
liberação 

(g) (g) Peso (Ofq) (O~) (Ofq) (Ofq) (Ofq) (O~) • 
+28 # 394,9 43,27 43,14 48,53 87 954,6 44,44 42,41 49,74 90 

-28+48 # 313 34,30 37,20 33,17 96 683,2 31,81 36,68 30,79 94 
-48+100 # 148,2 16,24 30,11 12,71 97 380,6 17,72 30,11 14,08 98 

-100+200 # 37,8 4,14 30,45 3,28 100 93,1 4,33 30,11 3,44 100 
-200 # 18,7 2,05 43,43 2,31 100 36,5 1,70 43,27 1,94 100 

TOTAL 912,6 100,00 38,467 100,00 91,98 2148 100,00 37,89 100,00 92,89 
Teores de CaC0

3 
iniciais dosados, calculados a partir do resíduo insolúvel: Pilha 1- furo 1 - 39,96%; Pilha 2 

-Furo 2 - 39,46%. 

3.2.Composição mineralógica 

Os resultados da separação em meio denso utilizando bromofórmio (d = 2,89g/cm3
) em amostras blendadas de furos 

de trado das pilhas de rejeito da usina da Mina Brejuí, evidenciam que o teor de minerais leves (flutuado) apresenta um 
mínimo de 64,72%, máximo de 72,97% e média de 68,85% para os dois furos. O teor de minerais pesados (afundado) 
apresenta um mínimo de 27,03%, máximo de 35,28% e média para os dois furos de 31,53%. A porcentagem em peso 
de CaC0

3 
(na forma de calcita) calculada a partir do resultado do resíduo insolúvel, apresenta um mínimo de 37,92%, 

máximo de 45,49% e média para os dois furos de 39,97%. A porcentagem em peso de outros minerais leves (à exceção da 
calcita), calculada a partir da porcentagem em peso do flutuado menos o teor de CaC0

3
, corresponde a um valor mínimo 

de 25,91%, máximo de 30,70% e média para os dois furos de 28,50%. A soma das três frações (minerais pesados = 31,53 
%, calcita = 39,97 %, outros minerais leves= 28,5 %) totaliza 100%. 

São relacionados a seguir os principais minerais dos rejeitos, com suas respectivas proporções relativas aproximadas. A 
fração leve do rejeito (d < 2,89 g/cm3

) é constituída essencialmente por calcita (-40%) de hábito romboédrico, quartzo 
hialino, leitoso e ocasionalmente rosa (-23% ). Como minerais acessórios são observados a biotita ( -1% ), muscovita 
( -1% ), feldspato ( -1%) e outros minerais não identificados ( -4% ). Os minerais essenciais da fração pesada ( d > 2,89 
g/cm3

) são a granada grossulária (-15%), vesuvianita (-3%), com quantidades menores de tremolita (-2%), diopsídio 
(-2%), fluorita (-1%), epidoto (-1%), traços de turmalina (<<1%), e magnetita (<<1%). Cerca de 5% corresponde a 
minerais não identificados. Esta mineralogia reflete a composição original do minério (cálcio-silicatadas) e dos calcários 
cristalinos intimamente intercalados e gnaisses, processados durante os anos de operação da usina. 

4. DISCUSSÃO 

A homogeneidade química, granulométrica e mineralógica é marcante entre as duas pilhas investigadas. Este fato pode 
se traduzir numa característica positiva do ponto de vista da seleção de uma rota tecnológica para aproveitamento de 
minerais de interesse. Qualquer que seja a rota escolhida, os parâmetros de operação poderão ser praticamente constantes 
sem afetar a eficiência de separação de qualquer mineral da associação. Outros aspectos atrativos do ponto de vista do 
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reprocessamento do rejeito são o tamanho das partículas na fração areia, o que significa que para seu beneficiamento não 
são necessárias etapas de britagem e moagem, e a baixa porcentagem em peso ( ~5% passante em 1 00#) de partículas 
finas. 

Os resultados mostram que a grande proporção de minerais presentes nas pilhas corresponde a calcita e quartzo, 
respectivamente 40% e 20%. Consequentemente, dos 3.100.000 toneladas estimados para o rejeito da usina de 
beneficiamento da Mina Brejuí, na fração areia, aproximadamente 1.200.000 toneladas devem corresponder à calcita. 
Cerca de 75 % em peso das partículas do rejeito apresenta-se na fração granulométrica retida na peneira 48 #, onde se 
encontra cerca de 80% do CaC0

3
. O grau de liberação do CaC0

3 
é menor nas frações mais grosseiras, passando a 100 

%nas mais finas . Cerca de 20 a 30% do rejeito pode ser separado por peneiramento utilizando a peneira 16 # (1 mm). A 
remoção desta fração na qual o grau de liberação da calcita é menor representaria uma perda em massa de 20 a 30 % do 
total do rejeito, mas significaria, por outro lado, um ganho em pureza do concentrado de calei ta a ser produzido. Cerca de 
5 %do rejeito fino pode ser separado por peneiramento utilizando a peneira 100 # (0, 149 mm). A separação das partículas 
> 1mm e < 0,149 mm representa cerca de 35% do CaC0

3 
contido. Desta forma, existe 65% de CaC0

3 
recuperável a 

partir das pilhas de rejeito da usina de beneficiamento da Mina Brejuí (780.000 toneladas), com diâmetro das partículas 
entre O, 149 e 1 mm. A pureza do produto calcítico a ser produzido é de 95% em média, com possibilidade de separação 
em subprodutos para aplicações mais nobres. A pureza de um concentrado de calei ta na fração -48/+ I 00# (entre O, 149 e 
0,297 mm), por exemplo, poderá atingir 98%, correspondente ao grau de liberação da calcita nesta fração, dependendo da 
eficiência de separação da rota de tratamento adotada. 

Com base nestes dados, podem ser sugeridas rotas tecnológicas, de preferência que não impliquem em etapas prévias 
de preparação envolvendo moagem, requerendo quando muito uma etapa classificatória prévia por peneiramento, com 
peneira de dois decks de 100 # e 16 # (0,149 e 1 mm). A fração intermediária ( > 0,149 e< 1 mm) passaria às etapas 
seguintes. A seguir, são apresentadas três sugestões de rotas para a separação de calcita. 

A rota 1 constaria do reprocessamento do rejeito, sem classificação prévia, através de duas etapas. A primeira de desbaste 
(rougher), realizada em mesas vibratórias, com controle operacional para obtenção de um concentrado de W0

3 
(em alta 

no mercado), mistos contendo minerais de cálcio de densidade acima de ~3g/cm3 (grossulária; vesuvianita, tremolita, 
diopsídio, fluorita, epidoto ), e rejeitos constituídos principalmente de calei ta e quartzo; através desta etapa seria possível 
a separação de parte dos 30% da massa inicial constituída de minerais com densidade superior a 2,89 g/cm3

, minerais 
estes que, em sua quase totalidade, possuem cálcio na estrutura cristalina e que podem influenciar na recuperação de 
calcita em uma fase cleaner de flotação. O rejeito de quartzo e calcita seria tratado por flotação reversa do quartzo ou 
direta da calcita (etapa cleaner) para a separação do quartzo da calcita. No caso de flotação reversa, a fração afundada 
no processo de flotação seria constituída basicamente por calcita. O mérito desta rota é a eventual remoção de uma parte 
dos minerais pesados por concentração gravítica antes de uma etapa cleaner, mas a eficácia desta alternativa tem suas 
limitações, pois as densidades dos minerais a serem separados da calcita (d=2,7 g/cm3) presentes no rejeito (grossulária, 
3,59 g/cm3;~vesuvianita, 3,27-3,45 g/cm3; tremolita, 2,9-3,3 g/cm3

; diopsídio, 3,3 g/cm3
; fluorita, 3,1-3,3 g/cm3

; epidoto, 
3,3-3,5 g/cm3) são muito próximas. 

As rotas 2 e 3 seriam precedidas de etapa classificatória com peneira de dois "decks" de 100 # e 16 # (0, 149 e 1 mm). A 
fração intermediária ( > 0,149 e < 1 mm) passaria às etapas seguintes. A rota 2 envolveria apenas uma etapa de flotação 
direta dos minerais de cálcio na fração passante em 1mm (16 #)e retida em 0,149 mm (100 #).A rota 3, seria realizada 
em duas etapas. A primeira etapa poderia ser considerada uma fase de desbaste (rougher) e envolveria flotação reversa do 
quartzo na fração passante em 1 mm ( 16 #)e retida em O, 149 mm (I 00 #),através da qual seria possível a remoção de cerca 
de 20% da massa correspondente ao quartzo, separando-o da calcita. A flotação de quartzo é usualmente efetuada com 
amina, mas a escolha de um coletor que eventualmente remova outros minerais silicatados, pode produzir um afundado 
mais rico em calcita. Esta etapa seria seguida de uma fase de flotação direta dos minerais de cálcio (cleaner), dentre os 
quais a calcita. 

No contexto das rotas 2 e 3, sugere-se um estudo de coletores seletivos para calcita, que deve ser iniciado por levantamento 
bibliográfico pertinente à flotação de sais semi-solúveis, principalmente daqueles que possuem cálcio na estrutura 
cristalina. Por outro lado, um estudo criterioso dos ácidos carboxílicos presentes nos vários óleos vegetais regionais pode
se constituir uma alternativa interessante para a escolha de um coletor adequado para a calcita. 

5. CONCLUSÕES 

As duas pilhas investigadas são relativamente homogêneas quanto à distribuição granulométrica, composição química 
e mineralógica, características positivas do ponto de vista da seleção de uma rota tecnológica para aproveitamento de 
minerais de interesse. A fração leve do rejeito é constituída essencialmente por calcita (~40%) e quartzo (~23%) . Outros 
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minerais da fração leve são a biotita (~1 %), muscovita (~ 1 %), feldspato (~ 1 %) e outros minerais não identificados (~4%). 
Os minerais essenciais da fração pesada são a granada grossulária ( ~ 15% ), vesuvianita ( ~3% ), com quantidades menores 
de tremolita (~2%), diopsídio (-2%), fluorita (- 1%), epidoto (- 1%), traços de turmalina (<< 1%), e magnetita (<<1%). 
Cerca de 5% corresponde a minerais não identificados. 

Dos 3.100.000 toneladas estimados para o rejeito da usina de beneficiamento da Mina Brejuí, na fração areia, 
aproximadamente 1.200.000 toneladas devem corresponder à calcita (40%). A separação das partículas> I mm e< 0,149 
mm representa cerca de 35% do CaC0

3 
contido. Desta forma, existe 65% de CaC0

3 
recuperável a partir destas pilhas 

(780.000 toneladas), com diâmetro das partículas entre 0,149 e I mm. A pureza do produto calcítico a ser produzido é de 
95% em média, com possibilidade de separação em subprodutos para aplicações mais nobres. 

A avaliação dos dados de porcentagem em peso, teor e distribuição de W0
3 

por faixa granulométrica em amostras 
blendadas das duas pilhas do rejeito evidencia que uma proporção considerável (cerca de 75% em peso) das partículas 
do rejeito apresenta-se na fração granulométrica retida na peneira 48 # (0,297 mm), onde se encontram entre 65 a 70% 
do W0

3
, provavelmente não liberado das partículas mais grosseiras e refratário aos processos de concentração da usina 

de beneficiamento. 

Observa-se uma tendência de aumento dos teores de alguns elementos traços nas frações mais finas do rejeito investigado, 
a saber Cu, Pb, Zn, Mo, Ni, Co, Bi, Ba, V, W, La, Y, Li, Nb, Zr e S. A partir destes dados, é possível inferir uma 
concentração maior provável destes elementos no rejeito estocado no antigo lago de lama próximo às oficinas da mina, o 
que merece investigação adicional. A presença do Au, com teor de 7 ppb, foi detectada apenas em uma amostra. 

São sugeridas rotas tecnológicas para recuperação de calcita a partir do rejeito. A primeira delas sem classificação préyia, 
com uma etapa de desbaste em mesas vibratórias (etapa rougher), com produção de um concentrado de minerais pesados 
e rejeito de calcita e quartzo. O rejeito de quartzo e calcita seiia tratado por flotação reversa do quartzo ou direta da calcita 
(etapa cleaner) para a separação do quartzo da calcita. As rotas propostas 2 e 3 iniciam por uma etapa classificatória prévia 
por peneiramento, com peneira de dois decks de 100 # e 16 #.A fração intermediária ( > 0,149 e< 1 mm) passaria às 
etapas seguintes de flotação reversa do quartzo ou direta da calcita. 
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