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Este trabalho apresenta os resultados do estudo de caracterização mineralógica realizado em dez amostras de 
minérios fosfúticos ricos cm carbonatos e silicatos, provenientes da mina de Tapira, Minas Gerais. Estes 
minérios ocorrem cm partes mais profundas da mina (aproximadamente 120m) c mostram composição variada. 
Um estudo detalhado da mineralogia dos mesmos é de fundamental importância para a otimização da planta 
industrial, uma vez que esses minérios consistem em um problema para a concentração da apatita por flotação. 
As técnicas difração de raios-X, análises químicas, microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura e 
microssonda eletrônica foram conjugadas para determinação da composição mineralógica de cada tipo de 
minério, da composição química dos minerais presentes, das associações dos minerais, forma de ocorrência dos 
carbonatos c características da apatita . Os minérios estudados são constituídos essencialmente de 
clinopiroxenitos divididos em três grupos, de acordo com suas características mineralógicas e grau de alteração 
em: clinopiroxenitos pouco alterados, clinopiroxenitos micáceos e clinopiroxenitos ricos em magnetita e 
perovskita. Os carbonatos consistem principalmente em calcita e dolomita e ocorrem geralmente como vênulas 
cortnndo os outros minernis ou como inclusões na apntitn. Estn última está presente em todas ns amostras, é de 
origem primária, aparece cm cristais granulares e com superfície lisa e é classificada como carbonato-estrôncio
flúor-hidroxinpatita. Os resultados indicam que, como a apatita é essencialmente primária, isto é, não mostra 
apatita secundária associada, o desempenho no processo de flotação deverá ser bom, com elevados índices de 
recuperação. Porém, como os diferentes tipos de minérios são compostos basicamente pelos mesmos minerais, 
apresentando somente variações na proporção relativa dos principais constituintes (diopsídio, minerais micáceos, 
pcrovskita/anatásio, apatita, carbonatos e magnetita), isto poderú influenciar na concentração da apatita. Com 
relação aos carbonatos, devido a sun forma de ocorrência em vênulas ou inclusões na apatita, sua remoção total 
será dificil pelo processo de f1otação, pois necessitaria de uma intensa redução na granulometria do material. 
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INTRODUÇÃO 

A mina de Tapira está localizada na porção norte do complexo ultramáfico-alcalino-carbonatitico de 

Tapira, oeste do Estado de Minas Gerais, a aproximadamente 35Km a sul-sudeste da cidade de Araxá e constitui

se em importante depósito de fósforo e titânio. Esta jazida é o resultado do enriquecimento supergênico a partir 

de rochas ultramáficas (essencialmente piroxenitos e peridotitos), anormalmente ricas nesses elementos. O 

depósito é nitidamente zonado, variando de uma zona latossólica, considerada como estéril até uma zona rica em 

fosfato (apatita), constituída por piroxenitos e peridotitos menos transformados pela ação meteórica. A reserva 

geológica total de minério fosfático está estimada em 1,2 bilhões de toneladas, com teor médio de 8,2% de P20 5 . 

A jazida de Tapira, em função de sua origem magmática, apresenta uma associação mineralógica 

complexa e heterogênea e com baixo teor de apatita, o que leva a processos industriais de beneficiamento muito 

complexos. O tipo principal de rocha corresponde a clinopiroxenitos com variações de facies definidas pelas 

diferenças na proporção modal dos minerais essenciais (clinopiroxênio, minerais micáceos, apatita, perovskita e 

magnetita). A concentração da apatita é usualmente feita por flotação aniõnica, sendo essa influenciada pelas 

características físicas (morfologia, rugosidade superficial, impregnação por oxi-hidróxidos de ferro), químicas e 

cristalográficas desse mineral (Rodrigues & Brandão, 1993), bem como pelos minerais de ganga presentes 

(Kahn, 1988). Atualmente, o circuito industrial de concentração é parcialmente alimentado com minérios de 

partes mais profundas da mina contendo altas proporções de carbonatos e silicatos, o que interfere na 

seletividade do processo de concentração da apatita. 

O objetivo deste trabalho foi fazer um estudo mineralógico detalhado em minérios fosfáticos ricos em 

carbonatos e silicatos, provenientes de partes mais profundas da mina de Tapira (aproximadamente 120m), 

visando fornecer informações úteis na adequação dos processos industriais às características desses litotipos , 

contribuindo para obtenção de um concentrado com alta recuperação e elevado teor em apatita. 

METODOLOGIA 

Foram estudadas dez amostras de clinopiroxenitos coletadas nas frentes de lavra 1 e 2 (bancos 1209, 

1222 e 1235) da mina de Tapira. As rochas foram divididas em três grupos, de acordo com suas características 

mineralógicas e grau de alteração, denominados: clinopiroxenitos pouco alterados (amostras 2, 5 e 1 0) , 

clinopiroxenitos micáceos (amostras 1, 4 e 9) e clinopiroxenitos ricos em magnetita e perovskita (amostras 3, 6, 

7 e 8) (Chula et a!. , 2003). Amostras representativas de cada tipo litológico foram coletadas e preparadas para 

estudo petrográfico, através de lâminas delgadas polidas. 

Todo o material sofreu uma britagem inicial até o tamanho abaixo de 2,54cm, sendo retiradas alíquotas 

da amostra total para análises químicas e difração de raios-X. Em seguida, as amostras passaram por moagem até 

a granulometria abaixo de 0,297mm (48 malhas), seguida por deslamagem do material cm 0,037mm (400 

malhas). O material com granulometria acima de 0,037mm foi separado cm cinco frações ( +0,21 O mm, -0,210 

+0, 149mm, -0,149 +0, 105mm, -0, I 05 +0,074mm e -0,074 +0,03 7mm) por peneiramento a úmido. Todas as 

frações de cada amostra foram submetidas a análises químicas c de diti"ação de raios-X, bem como estudo ao 

microscópio óptico. Análises mineralógicas de detalhe foram feitas utilizando microscopia eletronica de 
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varredura (MEV) e microssonda elctrônica, obtendo microanálises através dos espectrômetros de dispersão de 

energia (EDS) e do comprimento de onda (WDS). A técnica de espectrometria de infravermelho foi utilizada 

para verificar a presença dos grupos iônicos OH-, CO/ e F na estrutura da apatita. A composição de cada 

amostra total foi obtida através da combinação das técnicas: microscopia óptica, MEV, análises químicas e 

difração de raios-X. Os métodos analíticos utilizados foram fluorescência de raios-X (modelo Phillips PW2404) 

com determinações de P20 5, FeP3, MgO, CaO, Al20 3, Si02, Ti02, Na20, K20, MnO e perda ao fogo a partir de 

pérolas fundidas ; espectrometria de energia de raios-X por excitação de raios gama provenientes de uma fonte 

radioativa de amerício241 
- sistema KEVEX, com determinações de BaO, SrO, Nb20 5 e óxidos de terras-raras 

(OTR); e eletrodo seletivo (somente para análises de flúor). 

Os seguintes equipamentos foram utilizados: difratômetros Phillips modelo PW371 O e Rigaku modelo 

Geiserflex; microscópio óptico Leitz Ortoplan; microscópio eletrônico JEOL modelo JSM-5410 com EDS Noran 

modelo TN-M3055; microssonda eletrônica JEOL modelo JXA8900RL e espectrômetro de infravermelho 

Bomem Hartmann & Braun modelo DAS. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização petrográfica/mineralógica e propriedades da apatita 

Pctrograficamente, todas as dez amostras de minério são classificadas como clinopiroxenitos ( cpx) 

afetados por diferentes graus de alteração c com variação de facies, sendo essa última definida pelas diferenças 

na proporção modal dos minerais essenciais. Amostras semelhantes do Complexo carbonatítico de Tapira foram 

classificadas por Brod ct a!. (2000) como "bebcdouritos" (termo definido por Troger, 1928 apud Le Maitre, 1989 

como um nome local - Serra do Salitre/MG para uma variedade de biotita piroxenito ), em função da 

classificação usual para rochas ultramúficas ser inadequada para descrever a composição desses tipos de rochas. 

Porém, preferiu-se o termo clinopiroxenito por ser mais usual e de fácil compreensão para os trabalhadores da 

mm a. 

Os cpx pouco alterados, micáceos e ricos em magnetita e perovskita apresentam cor predominante verde 

escuro ou ocre/amarronzada a avermelhada, granulação variando de fina a muito grossa e textura granular, 

apesar de localmente os minerais máficos encontrarem-se orientados, marcando uma foliação. O cpx pouco 

alterado ocorre freqüentemente em associação com o clinopiroxenito micáceo e está localmente cortado por 

abundantes venulações de carbonato e, às vezes, de quartzo. Os clinopiroxenitos ricos em magnetita e perovskita 

(denominados na mina como "silexitos") ocorrem como corpos de rochas concordantes ou tipo dique nos outros 

clinopiroxenitos, ou ainda como bolsões disseminados nessas rochas e também são cortados por abundantes 

veios de carbonato e/ou quartzo. 

A composição mineralógica total de cada amostra pode ser visualizada na Tabela O I. Os resultados 

mostram que todas as amostras são compostas basicamente pelos mesmos minerais, variando somente a 

proporção modal entre eles, com exceção da amostra 4 ( cpx micáceo ), que apresenta uma quantidade 

significativa de granada. 

Os clinopiroxcnitos pouco alterados são constituídos principalmente de clinopiroxcnio (diopsídio) 

parcialmente alterado ou não para anfibólio, magnetita, carbonatos, minerais micáceos e apatita, quantidade 
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menor de perovskita c anatásio, ocorrendo ainda ilmenita, pirita, titanita, goethi ta, quartzo, monazita, barita c 

zirconolita ((Ca, Ce, Nd)Zr (Ti, Fe)07). 

As amostras I e 9 de cpx micáceos são compostas principalmente por diopsídio parcialmente alterado 

ou não para anfibólio, magnetita, minerais micáceos e apatita, quantidade menor de perovskita e anatásio, 

ocorrendo ainda carbonatos, ilmenita, goethita e quartzo. A amostra 4 diferencia-se pela presença de granada do 

tipo melanita - andradita - com teor de T i0 2 < 15%, quantidade mais abundante de carbonatos e minerais 

micáceos e menor quantidade de apatita, magnetita e piroxênio. Quantidade minoritária de titanita, óxido de Mn, 

Ba e Fe (provável holandita e/ou romanechita), z ircão, barita e zirconoli ta foi identificada nessa amostra. 

Tabela O I -- Composição mineralógica da amostra total dos clinopiroxenitos da mina de Tapira 

Mineral Amostra 

2 5 lO I 4 9 3 6 7 

apatita 6 8 2 1 16 9 14 19 14 14 

magnetita 21 17 15 19 10 24 23 26 19 

ilmenita <I < I < I < I - < I < I raro < I 

goethita I < I I < I < I raro 4 3 3 

pcrovskita 8 7 4 5 6 8 17 13 17 

anatásio 5 < I I 3 3 3 4 4 4 

piroxênio/anfibólio 39 39 16 38 17 30 9 lO 8 

mmera is micáceos 8 14 7 19 29 18 6 6 4 

carbonatos li 15 32 < I 13 I 17 19 26 

quartzo <I raro 3 < I I 2 < 1 4 5 

granada - - - - 12 - - - -
amostras 2, 5 e 10: clinopiroxenitos pouco alterados; amostras I, 4 e 9: clinopiroxenitos micáceos; 
amostras 3, 6, 7 e 8: clinopiroxenitos ricos cm magnctita e pcrovskita. 
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Os c!inop iroxenitos ricos em magneti ta e perovskita são constituídos principalmente de magnctita, 

carbonatos, perovskita e apatita, quantidade menor de diopsídio, minerais micáceos , quartzo e anatásio, 

ocorrendo ainda ilmenita, goethita, pi rita, hematita, zirconolita e provável holandita e/ou romanechita. 

Estudos detalhados de difração de raios-X nos minerais micáceos, através de aquecimento térmico a 

500°C e adição de etilenogli col, identificaram esses minerais como sendo principalmente filossilicatos do tipo 

camadas mistas (flogopita/vermiculita), ocorrendo localmente vermiculita pura, bem como escassa flogopita 

pura e clorita. 

Com exceção das amostras 1 e 9, os carbonatos (calcita, dolomita e calcita magnesiana) aparecem 

principalmente como vênulas cortando os demais minerai s dos clinopiroxenitos. Outras formas de ocorrênc ia dos 

carbonatos são como inclusões na apatita ou mais raramente disseminados pela rocha (poss íveis pedaços das 

vênulas). O carbonato incluso na apatita corresponde princiralmentc a calcita, sendo identificada estroncianita 

somente na amostra 4 e episodicamente na amostra I O. Os menores teores de carbonato (~I %) ocorrem nas 

amostras 1 e 9 ( cpx micáceo ), sendo que nas demais os carbonatos possuem teores entre I 1-26%, sendo cxceção 

a amostra l O (cpx pouco alterado), que ex ibe o maior teor de carbonato (32%). Em termos de grupo de rochas, os 

cpx ricos cm magnetita e perovskita (amostras 3, 6, 7 e 8) apresentam os teores mais elevados de carbonatos ( 17 
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-26'%). Estudos por fração granulométrica indicaram que a proporção em peso dos carbonatos, em todas as 

amostras da mina, possui tendência de aumento da fração mais grossa ( +0,21 O mm) para a fração mais fina 

( -0.03 7mm). 

A magnetita corresponde ao mineral opaco predominante em todas as dez amostras e caracteriza-se por 

mostrar martitização incipiente a avançada, começando nas bordas e fraturas e, às vezes, invadindo todo o cristal 

e por exibir lamelas de exsolução de ilmenita. Microanálises EDS da ilmenita presente como exsolução na 

magnetita apresentou teores de MgO variando entre 2,8% até 12,5%. 

A apatita presente nas dez amostras estudadas ocorre disseminada, preenchendo os espaços 

intergranulares ou como inclusões na magnetita, clinopiroxênio/anfibólio, perovskita e minerais micáceos, 

indicando ser um dos primeiros minerais a se formar. Apresenta-se em cristais bem formados, granulação 

variando entre 0,02mm até cerca de 6,0mm, superficie lisa e aspecto predominantemente límpido, apesar de 

inclusões fluidas e inclusões de carbonato (Figura O I a), monazita, ilmenita, piroxênio, barita, zirconolita e 

perovskita serem observadas localmente. Recobrimento parcial da apatita por hidróxidos de ferro ocorre em 

menos de 3% dos grãos. Na maioria das amostras (exceção da amostra l e 9), grande parte dos grãos de apatita 

encontram-se cortados por venulações de carbonato e, às vezes, de quartzo ou carbonato + quartzo, muitas vezes 

subdividindo os cristais (Figura O I b, c e d). As venulações podem ser observadas em todas as frações, porém a 

partir de -0,21 O mm +0, 149mm, os carbonatos aparecem principalmente como grãos liberados. Nessa fração, os 

grãos de apatita apresentam índices de liberação que variam entre 82% a 97%. Microanálises EDS em alguns 

cristais de apatita indicaram variações nos teores de estrôncio e elementos terras-raras, refletidas por variações 

nos tons de cinza em imagens de elétrons retroespalhados. 

Resultados de espectrometria de infravermelho, juntamente com microanálises WDS indicaram que a 

apatita presente cm todas as dez amostras apresenta composição de carbonato-cstrôncio-flúor-hidroxiapatita. 

Foram verificadas substituições no sítio do Ca2
' principalmente por Sr2+ e elementos terras-raras (ETR3+), 

ocorrendo também Na+, Mg2
+ e Fe2

' ; no grupo PO/ por Si O/ e CO/ e do sítio F por OH·. Os teores médios 

de SrO na apatita variam de 0,66% a I ,3 7% e de F entre I ,02% a I ,82%. Com relação aos óxidos de terras-raras, 

os teores obtidos são <I% na maioria das amostras, sendo exceção a apatita da amostra I O - cpx pouco alterado 

(I ,93%), amostra 9 -- cpx micáceo (I ,45%) e amostra 8 - cpx rico em magnetita e perovskita (I ,47%). 

Composição química 

A composição química das dez amostras estudadas pode ser visualizada na Tabela 02. O menor teor de 

P20 5 (cerca de 3,4%) ocorre nas amostras 2 e 5 de clinopiroxenitos pouco alterados e o maior teor foi observado 

na amostra I O, também pertencente a este grupo de minério . Porém, em termos de grupo de rocha, os 

clinopiroxenitos ricos em magnctita e perovskita mostram os teores mais elevados de P20 5 (5,89%- 8,96%). Os 

teores de P20 5 são consistentes com a porcentagem de apatita presente nessas amostras, uma vez que não foi 

observado fosfatos sccundúrios. O teor de Fe20 3 cm todas as dez amostras varia entre 12% a 19,5% e é coerente 

com a porcentagem de magnetita. Os valores de MgO variam bastante entre as amostras estudadas ( 4,6% a 

11,9%) e estú relacionado com a presença de diversos minerais (diopsídio, filossilicatos do tipo camadas mistas, 

vermiculita, dolomita c anfibólio ). O conteúdo de Si02 varia de 13,5% a 34, I%, sendo os menores teores 

observados nos cpx ricos cm magnetita e perovskita. Com relação ao CaO, observa-se também que existe uma 
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variação significativa entre os teores analisados (16,8% a 31,1%), estruJdo esse elemento relacionado com a 

presença de apatita, carbonatos, perovskita e diopsídio. Os teores mais elevados ocorrem nos cpx pouco 

alterados e nos ricos em magnetita eperovskita. 

(a) (b) 

(c) (d) 

Área CaO MnO Si02 MgO SrO BaO FeO P20s ETR co2 Zr02 Th02 Ti02 interpretação 

1 57,64 - 0,37 0,00 1,06 0,47 0,00 39,68 0,78 - - - 0,00 apatita 

2 54,63 0,39 - 0,33 1,18 0,49 0,14 - - 42,84 - - - calcita 

3 55,07 - 0,79 0,04 1 ' 11 - - 42,56 0,43 - - - - apatita 

4 29,60 - 0,68 20,47 0,57 0,61 0,40 - - 47,67 - - - do1ornita 

5 57,78 - 0,51 0, 15 - - - 40,97 0,59 - - - - apatita 

6 35,74 - - 16,01 0,56 - 0,24 - - 47,45 - - - dolornita 

7 55,56 - 0,18 1,12 0,19 - 0,21 - - 42,62 - - 0,12 calcita 

8 11,19 - - 0,08 0,33 - 6,27 - 7,18 - 38,91 0,86 35,18 zirconolita 

9 51,50 0,00 - 2,71 3,74 0,13 1,54 - - 40,38 - - - calei ta 

10 54,86 - 0,00 0,02 2,55 0,00 0,08 41,60 0,83 - - - 0,06 apatita 

ETR = elementos terras-raras (La20 3, Ce20 3 e Nd20 3) 

Figura O 1 - Eletronmicrografias de apatita dos clinopi.roxenitos da mina de Tapira (fração +0,2 1 Omm) obtidas 
no MEV (imagem de elétrons retroespalhados- lER). A microanálise EDS de cada ponto é mostrada na tabela 

acima. (a): apatita com inclusões de calcita (amostra 9). (b): apatita cortada por vênulas de dolomita (amostra 3). 
(c): apatita cortada por vênulas de dolomita e calcita (amostra 6). (d): apatita cortada por vênulas de calcita; 

notam-se inclusões de zirconolita na calcita (amostra 5). 
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O conteúdo de Al20 3 varia entre 0,4'% a 3,4'%; os maio res valores são observados nos cpx micáceos c os 

menores va lores ocorrem nos cpx ricos em magnctita e pcrovskita. Este último grupo de rochas apresenta os 

maiores va lores de Ti02 (I 0,2% - 17,6%), devido a abundância de perovskita/anatásio. 

O conteúdo total de óxidos de terras-raras (OTR) é < I% em todas as amostras, sendo os maiores teores 

observados nos cpx ricos em magnetita c perovskita. Estudos realizados em microssonda eletrônica através de 

microanálises WDS indicaram que os principais minerais portadores de terras-raras nessas amostras 

correspondem a perovskita e apat ita, bem como quantidade minoritária de monazita. 

Os estudos desses I O clinopiroxenitos por fração granu lométrica mostraram que o teor de P20 5 na 

maioria deles (exccção a amostra 4) possui tendência geral de aumento da fração mais grossa (+0,210mm) para 

as frações mais finas (+0,037mm), seguido de sua diminuição na fração -0,037mm. Os maiores teores de P20 5 

concentram-se na fração -0,074 +0,03 7mm, sendo essa fração responsável por cerca de 14-17% do total de P20 5. 

Tabela 02- Composição química dos clinopiroxenitos da mina de Tapira 

Elementos Amostras 

% 2 5 10 1 4 9 3 6 7 8 
p,o, 3,42 3,44 9,60 6,84 3,85 5,29 8,96 6,87 5,9 1 5,89 

Fe20 3 16,80 13 ,80 12, 10 14,70 15 ,20 19,50 17,70 19,30 13,90 17,40 

MgO 10,30 11,90 4,63 11,90 11 ,30 8,58 7,80 5,68 5,25 5,15 

CaO 24,40 25,20 3 1,10 20,30 20,80 16,80 28,10 26,60 27,30 27,40 

A120 3 1,11 1,75 0,70 2,43 3,44 1,72 0,66 0,78 0,40 0,41 

Si02 26,04 27,58 19,30 30,70 26,80 34,10 13,48 18,49 19,30 15 ,50 

Ti02 7,57 3,31 3,72 7,03 6,34 9,88 12,80 10,20 14,30 17,60 

Na20 1,33 0,89 0,50 0,45 0,10 0,37 0,94 0,20 0,14 0,12 

K20 0,41 O, 18 0,5 1 0,70 1,50 0,25 0,22 0,08 0,18 0,11 

MnO 0,23 0,20 0,24 0,19 0,24 0,23 0,20 0,28 0,24 0,23 

BaO 0,05 0,07 0,40 0,06 0,14 0,04 0,04 0,05 0,2 1 0,10 

SrO 0,17 0,13 0,73 0,23 0,27 0, 18 0,34 0,24 0,34 0,25 

Nb20s O ,II 0,06 0, 10 0,0 1 0,07 0,09 0, 16 0,11 O, li 0,12 

OTR 0,45 0,23 0,72 0,48 0,32 0,50 0,77 0,57 0,69 0,78 

F 0,14 0,13 0,25 0,24 0,23 0,14 0,24 0,22 0, 14 0,13 

P. F. 9,01 9,75 16,30 3,64 9,57 4,19 9,75 11 ,40 13,30 10,80 

CaO/P,O, 7,13 7,33 3,24 2,97 5,40 3,18 3,14 3,87 4,62 4,65 

Total 10 1,50 98,60 101,00 100,00 100,30 I 01,90 102,30 101,20 101,80 102,1 o 
OTR: óxidos de terras-raras; P.F.: perda ao fogo 

CONCLUSÕES 

As dez amostras de minério estudadas fora m class ificadas como clinopiroxenitos e divididas em três 

grupos de rochas: clinopi roxenitos pouco alterados (amostras 2, 5 c I O); clinopiroxenitos micáceos (amostras I , 

4 c 9) e clinopiroxcnitos ricos cm magnctita e perovskita (amostras 3, 6, 7 c 8). 

Estas amostras apresentam mineralogia semelhante (diopsídio parcialmente alterado ou não para 

anfibólio; apatita, carbonatos, minerais micúceos, magnetita, pcrovskita c anatásio) variando somente a 

proporção modal entre eles . Ocorre também quantidade menor de ilmenita, quartzo, titanita, hemat ita, goethita, 

pirita , zircüo, monazita, barita, zi rconolita e loca lmente provável holandita e/ou romanechita . Granada do tipo 
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mclanita foi observada somente na amostra 4. A diferença na proporção modal dos mmera1s essenciaiS nos 

clinopiroxenitos influencia nas condições operacionais para concentração da apatita, sendo de grande 

importãncia o conhecimento detalhado da mineralogia dos mesmos para a adequação do processo, permitindo 

uma melhora no concentrado produzido. 

Os carbonatos ( calcita, doi omita c calei ta magnesiana) ocorrem principalmente como vênulas ( exccto as 

amostras I e 9), ou como inclusões na apatita. Neste caso, o carbonato foi identificado como calcita na maioria 

das amostras, sendo observado estroncianita somente na amostra 4 c raramente na amostra I O. Os menores 

teores de carbonato (~I%) foram observados nas amostras I e 9 e o maior teor na amostra I O (32%). Em termos 

de grupos de rochas, os cpx ricos em magnetita e perovskita apresentam os teores mais elevados de carbonatos 

( 17-26%). 

Os minerais micáceos foram identificados principalmente como fílossilicatos do tipo camadas-mistas, 

formados por proporções diferentes de f1ogopita e vermiculita em sua estrutura, o que pode causar problemas no 

beneficiamento dos minérios (Barros et a!., 200 I). 

A apatita possui composição de carbonato-estrôncio-f1úor-hidroxiapatita, é essencialmente primária, 

ocorre em cristais bem formados, possui superfície geralmente lisa e aspecto principalmente límpido, apesar de 

inclusões f1uidas e inclusões de carbonatos e outros minerais serem observadas localmente. 
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