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RESUMO 

O rejeito do processamento mineral da Mincrao,:ào Serra de Fortaleza foi objetivo de estudos de caracterização, de 
fonna a verificar a f(Jrma de ocorrênc ia do niquei c enxofre presentes. visando avaliar as possibilidades da 
recuperação destes através de processos de beneficiamento mineral. O rejeito estudado, acumulado desde 1997, 
.:ncontra-sc submerso cm uma bacia de rcjeitos de tal forma a preservar os sulfetos c evitar maiores danos 
ambientai s. Este é constituido essencialmente por sili.:a c óxidos de !Crro c magnésio, com CaO (4,5%) e S (3 ,2%) 
ocorrendo de forma subordinada; niquei apresenta teor de 0,32'Yo. Os estudos realizados, compreendendo análises 
granulométricas e separações minerais. seguidas de análises mineralógicas por microscopia óptica e eletrónica de 
varredura e difração de raios X, com acompanhamento por anál ises químicas, indicam duas formas distintas de 
assoc iações Ni S. Acima de 0.020 mm predomina a presença de pirrotita a qual se concentra na !ração magnética 
dos ensaios de separações minerais (0 ,46% de Ni c 12,2'X, de S, aliado a recuperações. respectivamente, de 30% c 
72% destes elementos c de 23'Yo cm massa); pirrotita ocorre tanto cm partículas livres como mistas, apresentando 
grau de liberação médio estimado de 75%: presença de microfraturas com a lguma oxidação pode ser observada em 
a lgumas partículas. A pentlandita nas !"rações acima de 0,03 7 mm está freqüentemente associada à pirrotita na forma 
de lamelas de exso luçõcs: aba ixo desta granulação e, particularmente junto aos finos (<0,0 I O mm), são observadas 
partículas livres ou com elevadas proporções de pcntlandita; o grau de liberação médio da pcntlandita é estimado em 
30%, sendo este da ordem de 80% para a !ração <O,OIOmm ("overflow" da dcslamagcm). A partição do Ni entre os 
su lfetos e s ili catos indica que 79% do total de níquel presente estão associados à pentland ita, 12% à pirrotita e 9% 
aos s ilicatos: para o enxofre estes va lores são de 8% junto à pentlandita, 92% à pirrotita (incluso parcela relativa a 
lamelas de ex soluções de pentlandita) c < I% à calcopirita. 

PALAVRAS-CHAVE: caracterização de rcjcitos, sul fetos de níquel, benefi ciamento minera l 
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I. INTRODUÇÃO 

A Mineração Serra da Fortaleza (MSF), pertencente atuahncntc ao Grupo Votorantim. vem cxplotando o minério de 
sul fetos de Ni e Cu desde 1997, data do inicio das opera<;i'>cs da mina, então a céu aberto. O niquei está presente na 
forma de pentlandita e, de forma bem subordinada. na pirrotita (Marchdto. 1990). A pcntlandita aparece associada 
especia lmente à pirrotita c, também, com calcopirit :~. magnetita c. sccundarimm:ntc , com pirita . Silicatos. como 
antihólio. talco, serpentina, clorita c quart zo, juntamente com a magnctita , compreendem os principais minerais de 
ganga. 

O corpo de minério é do tipo tiloniano, posicionado subvcrticalmente. Este corpo se estende por mais de l .nOO m. 
com espessuras que variam de 2 a I I m. Apesar de sua pequena espessura. a z<>na minerali zada é dividida cm 6 tipos 
diferentes de minério. contando ainda com 3 litologias distintas de rochas encaixantes. Esta variabilidade. aliada à 
pequena espessura do minério. apresenta reflexos dirctos nos conteúdos c assoc iaçlíes dos minerais úteis c dos 
silicatos magnesianos (serpentina. talco, anlibólio c clorita) . exercendo importante influencia no planejamcnto de 
lavra c na concentração do minério por tlotao,:ào (Brcnner c·t al .. l990: Mano c Kahn . 2003 ). 

A recuperação de Ni no processo situa-se ao redor de RO-X5%. sendo que o rejeito gerado encontra-se submerso cm 
uma bac ia de tal forma a preservar os sul fetos c evitar maiores danos ambientais. Este é constituído essencialmente 
por sílica c óxidos de ferro e magnésio, com CaO c _5 (3.2'\\,) ocorrendo de forma subnrdinatb; niquei apresenta teor 
de 0,32%. 

Neste trabalho são apresentados os resultados dos estudos mineralógicos cm uma amostra de rejeito com a defini,·ào 
da mineralogia presente, a parti<;ào do níquel entre pcntlandita c pirrotita c associa,·<ies dos minerais portadores de 
Ni . com enloque dirigido niio só ao eventual aproveitamento do Ni c S remanescentes no rejeito final. como também 
na obtenção de subsídios para a otimizaçào do beneliciamento mineral. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo de caracterização tecnológica toi realizado sobre uma amostra da bacia de rejeito de processamento 
mineral da Mineração Serra de Fortaleza (MSF). sendo que a coleta da amostra foi cfetuada pela própria MSF. O 
procedimento experimental adotado. exposto na Figura I. 0 detalhado a seguir. 

( AMOSTRA ) 

l 
Peneiramento a úmido t!' 

der;lamagem 

+ 
Separação magnética a úmido 

! 
M<HJtH; It CO 

Sep. líquido denso nas fraçóes desJamadas 

Análises químicas e mineralógicas 

Figura I - Fluxograma de procedimento experimental adotado 

A amostra estudada foi classificada mediante pcnciramcnto a úmido cm peneiras de aberturas: 0,074 mm. 0.044 
mm, 0,037 mm c 0,020 mm, seguido de deslamagcm da fr·açào passante cm minociclonc com diúmetro de corte 
aproximado de 0,0 I O mm.. Na scqiiência. Iili realizada. por fraçào. separação magnética a úmido cm imã 
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pennancnte, seguida de scparaçiics cm líquidos densos dos produtos não magnéticos nas densidades 2,95 e 3,30 
g/cm' mediante emprego de tctrabromctano (TBF) c de di-iodeto de metileno (estas somente para !rações acima de 
0,0 I O mm). Todos os produtos gerados foram submetidos a anúlises químicas para determinação dos teores de Ni, 
Cu, Co, S, Fe, SiO,, MgO, CaO. 

As análises mineralógicas foram cfctuadas através da conjugação das técnicas de microscopia óptica de polarização, 
ditratometria de raios X c microscopia elctrônica de varredura (MEV) acoplada a espectrómetro de raios X por 
dispersão de energia (EDS). Estas tiveram por objetivo estimar a composição mineralógica e estabelecer as 
principais associações dos sul fetos presentes, além da avaliação da partição de Ni entre pentlandita I violarita, 
pirrotita e silicatos (baseada nas determinações de Ni c S nos ensaios de separações minerais c análises por 
ditratometria de raios X método RIR), bem como avaliar o grau de liberação dos sulfctos. Nestas análises foram 
empregados microscópio óptico de polarização Leica, modelo DMRX-P, difratômetro Philips, modelo MPD 1880, 
com radiação CuKq_c MFV da marca LEO, modelo S440, com EDS Oxford, modelo lsis 300. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Análise granuloquímica 

A análise granuloquímica da amostra estudada é apresentada na Tabela I; já a Figura 2 ilustra a distribuição de 

massa c teores de Ni, Cu, S, bem como a relação Ni/S cm função do diàmetro médio das partículas. 

Tabela I - Resultados de análise granuloquimica 

Fraçàn 0 (1 cm massa Teores (1L-;I) Distribuição no cnsaio (01(1) 

mm retida acum. Ni Cu C o s li; StO· MgO C aO Ni/S Ni Cu s li; Si02 MgO 

•0.074 22.4 22.4 IU.l 0,1125 O.IIIIX I ,57 t5.1 4.1.X t6.X 4.21 0.14 15,6 52.0 11.1 I 6,7 24.7 26,5 

-0.1174111.1144 21.6 44.0 11.25 0,1111 O.IIOX .1.7.1 2 I .4 19.2 1.1.4 4.57 11.07 t6.X 21.0 25.3 22,9 2 I ,3 211,5 
-11.044+0.1137 9.11 5.1.0 0.26 O,IH\4 11,11119 4,72 2.1 ,6 17.X 12.11 4.62 11.05 7.2 3,6 13.4 I 11,5 X.6 7,7 

-11.037 ; 0.020 t 5. t óX.I 0.27 11,11115 11,1105 5.75 26,9 15.11 IO.X 4.(15 0.115 12.5 6,9 27.3 211. I IJ.l 11.5 
-0.020 "undcr .. t 5.9 X4.0 0.41 0.0115 11,0119 .1.54 23 ,9 3ú.2 I 2.11 5.12 11. t 2 20.4 7..1 17.7 I X,9 t4,5 t3.6 

"overflow 
.. 16,0 1110.11 11.55 0.006 0.009 1.04 13.6 4.1,X I X.ll .1.70 11,5 .1 27.5 9.1 5,2 IO,X t 7,7 20,3 

Total cale. 1011.0 11.32 11,011 O.IIOX .l,IX 20,2 .19.7 14.1 4.46 li. to tOO,II too.o tOO,O 100,0 100,0 100,0 
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Figura 2- Distribuições de massa, Ni , Cu e Se relação Ni/S na granulometria 

A amostra estudada apresenta 22'Yu cm massa retidos cm 0,074 mm e 32'Y., passantes cm 0,020 mm, dos quais 16% 
estão no '"overtlow". Os teores de níquel mostram marcante enriquecimento abaixo de 0,020 mm; enxofre, por sua 
vez, apresenta enriquecimento nas trações intermediárias. A relação Ni/S dirctamcntc relacionada à relação 
pentlandita+violarita I pirrotita evidencia enriquecimento de pirrotita nas traçõcs intermediarias e de 
pentlandita+violarita nas !rações extremas, com destaque ao '"overtlow" da deslamagcm. A tração passante cm 
0,020 mm contém 4g•Y., do total de Ni presente e apenas 23% doS (relação Ni/S de 0,53). 
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3.2. Separações minerais 

Os resultados dos ensaios de separações minerais são apresentados na Tabela 11. 

Tabela li -Distribuição de lcores nos produtos de separações minerais 

Fnção Produto •.4 emm.:~ssa Teores('%) re13çâo Distribuição n;~ 3Mostra (•.4) 

mm ens<~ i o amostra ~-~-~---s- .. ~~i02 M~O ~~ 1-Nj/S Ni Cu s F• SIO, MgO I 

• 0.074 M~gnét rco 26.9 6 .0 0 .4R o .o5q o .o 14 5,?6 '20 ,0 J3,9 19 ,7 ? .45 0 .09 9 .0 "~ 7 .J <. ,• 9 .9 6,0 5,1 8 ,4 
Flut Não Magn ~8.2 8 .5 0,14 o.oos n .oos 0 ,18 7 )9 4R.7 20 .5 3 .08 0 .77 3.8 3.8 0 .5 3,3 10.5 12.4 

lnterm t-.láo Magn 24,1 5 .4 0. 12 0 .0 15 0.006 0 .20 15,7 4fi.7 1),3 7 .7~ 0.59 2 .0 7,5 0.3 4 .2 6 .4 4 } I 

.ll..fund Não Magn 10 .7 2.4 0, 11 0,035 0,005 0,36 l/",4 44 .6 fl .1 8 4.6ti 0 .31 1.1 .8 7,8 0.3 3.2 ) 7 I ,O 

Total cale 100 .0 22.4 0.23 0 .025 0.008 1.57 15. 1 43.8 15 .8 4,2 1 0 .14 15 ,6 52.0 11.1 16.7 24 .7 26 .5 

-0 ,074+0,044 MagnétrciJ 27.0 5 .8 fl, :i9 0,02'7 0,01 :.! 13) 38,9 19,5 1 1,0 1.58 U.04 10.6 14 .5 :!4 .4 11.3 2.9 4.5 
Flul Não Magn 28 .9 6.2 0,13 0.005 0.006 0. 17 7,37 47 ,0 20 .8 3,57 0 .80 2,6 2.9 0.3 2,3 7,4 g o .. 

Intel m Não ~t:l gn 26,1 5,6 0 ,1 2 0.005 0,007 0,11 14 . ~1 47,4 12,fi 8,78 0 ,7[1 2,0 :? ,6 0,3 4.0 6,7 5,0 
_C..fund Nâo Magn 18 ,0 3.8 0,1 3 0,003 0,006 0 .26 2/.7 44. 1 6)9 4 .19 0.50 1.6 1.U O.J 5.3 4 .1 1.7 

Total cale 100,0 2 1 .u 0)5 Ü.UII 0.ULl8 J ,r'3 }1 ,4 39,:.! I :~ .'1 4 .51 0 .01 16,8 2 1.0 25 ,3 22 .9 21,3 20 ,f.· 

-0 ,044+0,037 Magné11co 27 .4 2,5 0 ,55 0.003 0 .0 18 16.8 47.2 15,0 6,65 1.14 0,111 4 ) 0.6 13.n 5.8 0 ,9 1,2 
Flut Nâo Magn 27 ,0 2,4 O, 14 U,D05 U,004 Cl,16 6,15 4/,8 10.8 3 .81 0.84 1 .O 1,1 0.1 0.8 2.9 3 .6 

lnterm Não Magn 25 .1 2 ,4 0.1:• 0,005 0.006 0 .1 4 13.8 •1 7.4 13.2 9 .13 U,85 U.9 1.1 0 .1 1.6 1.8 1 ' -·' 
Afund NJo Magn 19.5 1.8 0.19 0.005 0.006 0 .2~ 2fi.9 43,0 5,96 4.50 0.74 1.0 0 ,8 0 .1 2 ,3 I ,9 0,7 

Total cale 100,0 9,0 O)t: 0.004 (J_Dmt 4 .7J 23 .6 37,8 12.0 4.62 0.05 1.2 3.6 13 .4 10.5 8.6 7.i 

-0,037 +0,020 MagnétiCO 30.4 4 ,6 0 ,49 0.005 0,00 7 18,5 55,0 9.40 3.98 [l) l 0 .03 7.0 -~ .1 26.7 1? .5 1.1 1.3 
Flut Não Magn 25,9 4 .1 0,13 0,005 0.001 0 .1 4 6,85 47,? 19 .6 4 .59 0.92 1.7 1.9 0.2 1.4 4.8 5,6 

lnterm Não Magn 25 .9 3.9 0.1 2 0.005 fl.005 0. 12 14 .5 46 .6 17 .7 9 .5 1 o .q6 1.4 1.8 0 .2 2.8 4,6 3.5 
Afund Não Magn 16.9 2,5 0 .30 0 .005 0 .007 0 .36 27 ,3 43,7 6 .06 4 .2!1 0 .84 7.4 1.2 0.3 3.4 2.8 1.1 

Total cale 100.0 15. 1 0.27 0 .005 0 .005 5.7ó 26.9 35,0 10 .8 4.65 0 ,05 12 ,5 6 .9 27 ,3 20.1 13 .3 1 1,5 

-0 ,020m m under MagnétiCO 21.3 3.4 0 .57 0.005 0.009 11.., ') 57 .ó 5,85 3 .0 1 0.67 0 .04 6. 1 1.6 16 .2 9.7 0.5 0.7 
Flut Não Magn 27 .9 4.4 0.23 0.005 0 .00~ 0.23 9 ,30 46,1 18 .7 5 .32 0 ,98 3 , I 2 ,0 0.3 2 ,0 5 .2 5.9 

lnterm Não Magn 43.3 6 .9 0)8 O,U05 0.007 0 ,29 16.0 44.4 13 .3 7.45 0,98 6.0 3.2 0.6 5.5 7.7 6 .5 
AJund Não Magn 7,5 1.2 1.41 0.005 0,030 1.52 27 ,8 38.0 6, 17 3.53 0 .93 5 .3 0.6 0.6 1.7 1, 1 0.5 

Total cale 100 .0 15.9 0.41 0.005 0.009 3,54 23,9 35.2 11 ,0 5, 12 0 .12 20.4 7.3 17.1 18.9 14 .5 13 .6 

"overflow " Magnéti CO 2,4 0.4 0.84 0,056 0,01 2 15,3 13,0 6 .42 3. 18 1.05 0.05 1.0 1.9 1.8 1.0 0, 1 0 ,1 
Não Magn 97.6 15 .6 0 .55 0.005 0.009 0.69 12,6 44 ,7 18.3 3."77 0.79 26 ,5 7.2 3.4 9.8 17.6 20.2 

Total cale 100 .0 16 .0 0 .55 0,006 0 ,009 I ,04 13,6 43 .8 18,0 3,7lJ [1,53 27,5 9 ,1 5. , 10 ,8 17."1 2[1,3 

·-- -- - - - · -- - -
Total MagnétiCO 26.6 22.3 0.53 0 .025 0.01 2 12.9 40 .9 18.7 10,2 1,46 0,04 37.0 5 1,5 90 ,2 45.2 10 .5 16. 1 

d•slamado Flut Não Magn 30.5 25.7 0.15 0,005 0,005 0, 18 1.70 47 ,5 20. 1 3.90 0.85 12,2 11.8 1.5 9 .8 30.8 36 .6 
lnterm Não Magn 28 ,8 24, 2 O, 16 0,007 0.006 0 .20 15. 1 46 .3 12.8 8 .12 0 .8:J 12A 16.:2 1.5 18.2 28 .2 21.8 
A.fund Nâo Magn 14 .0 11 .8 0 .30 O.DI O 0,01)8 0.43 '27 .5 43.3 6 .16 .:.1,4 ":2 0 ,70 11.0 1 1 . :-~ 1,6 16.0 12,8 5 .1 

Total 100 .0 84 ,0 0.28 0 .0 12 0.008 3 .59 21.4 38.9 13.4 4.60 0 .08 7'1.5 90 .8 94 .8 89 ,1 82.3 79 .7 

Total Magnet•co 22.7 22.7 0.54 0.016 0.0 12 12.9 41 ,1 18.5 10 .1 1,46 Ü.Ü'I 37,9 53 .5 92,0 46 ,2 10.6 16.2 

N~m MagnetJco 77 ,3 77.3 0. 2 1 0,004 0,005 0.26 9.30 31,4 11.3 :2 ,.'3 0./8 6:2,0 46 ,5 8.0 53 ,8 89.4 838 

Total 100 .0 100.0 0 .28 0 .009 0.006 3.13 16.5 28 .5 11.1 2.44 0 .09 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 100.0 100.0 

O produto magnético, representa cm médi~ 23% cm massa da amostra: apresenta teores de 0,54% de Ni c 13%, de S, 
sendo responsável , respectivamente. por 3X'Y., c 92'Yó dos lotais contidos destes e lementos na amostra da barragem de 
rejeito ora estudada. 

O produto flutuado não magnético (d < 2,95 g/cm1 
- tola! deslamado) c o produto intermediário não magnético 

(2 ,95 < d < 3,30 g/cm1
- tola l dcslamado) são essencialmente consti tu ídos por si licatos, correspondendo em conjunto 

a 59% em massa do material dcslamado, com teores médios bastante scmclhanles de Ni, O, 15-0,16%, c 0.18-0,20% 
de S, carreando, respecl ivamcnle, 34% e 3'Y., dos lolais contidos destes clcmcnlos na fração dcslamada. 

O produto afundado não magnético (d > 3,30 g/cm' - tola! deslamado), 1amhém essencialmente constituído por 
si licatos, corresponde a 14% em massa do produto dcslamado, apresentando teores de 0,30% de Ni e 0,43% de S 
(relação Ni/S de 0,70), sendo responsável, respcclivamcnlc, por 15"1., c 1,7% dos totais contidos destes elementos na 
fraçào deslamada. 
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3.3. Composição mineralógica e formas de associações minerais 

Os resultados de composição mineralógica da amostra estudada, estimada a partir da interação de resultados de 
análises químicas. difratométricas e observações aos microscópios óptico e eletrônico de varredura são apresentados 
na Tabela III. 

Tabela III- Estimativa da composição mineralógica 

Fração %em massa Composição mineralógica estimada(%) 
mm retida acumuL pcntlandita pirrotita calcopirita magnetita carbonatos silicatos 

+0.074 22.4 22.4 0,5 4 0,07 5 2 89 
-0,074+0,044 21.6 44.0 0,5 9 <0,05 7 2 82 
-0.044+0.03 7 9.0 53,0 0,5 12 <0,05 8 2 78 
-0,03 7 +0,020 15.1 6X,I 0,5 15 <0,05 II 2 72 

-0,020 "under" 15,9 X4,0 1,0 9 <0,05 lO 2 78 
"overflow" 16,0 100,0 1.5 1.4 <0,05 I 2 94 

Total calculado 100,0 0,7 8 <0,05 7 2 83 
- -Nota: st!tcafos esttmados a partir de d~fra~·lw de rwos X (me todo RIR rejerente mlerne ratw) e separaçoes 

minerais: m?fihúlio (24~~~) .. •;erpentina (]5%). clorita e mica (13%), talco (13%) e quartzo+ outros (9%) 

Os sulfetos correspondem a cerca de 9'% da amostra, sendo representados essencialmente por pirrotita, com 
quantidades subordinadas de pentlandita+violarita e traços de calcopirita. Face ao pequeno conteúdo de sulfetos de 
Ni e Fe a diferenciação entre pcntlandita c violarita é dificultada tanto por difratometria de raios X como MEV; 
desta forma que não foi possível estimar-se uma relação entre as proporções destas (segundo Mano e Kahn, op. cit., 
pentlandita é a fase preponderante). 

Pentlandita + violarita concentram-se particularmente abaixo de 0,020 mm e a pirrotita nas frações intermediárias. 
Os minerais de ganga, por sua vez, estão representados essencialmente por silicatos (antibólio, 24%; serpentina, 
25%; clorita+mica, 13'Yo; talco, 13'1;, e quartzo+outros, 9%) c magnetita (7%), com conteúdos bem subordinados de 
carbonatos e traços de cromita e ilmenita, dentre outros. Dentre os silicatos, verificam-se composições relativamente 
homogêneas para as frações deslamadas, com significativa elevação nos conteúdos de talco (30%), serpentina (30%) 
e clorita ( 15%) junto ao produto "overflow". 

Pirrotita, principal sulfeto presente, está associada ao produto magnético das separações minerais. Ocorre tanto em 
partículas livres como mistas (fotomicrogratias I e 2); presença de microfraturas com alguma oxidação pode ser 
observada localmente (fotomicrografia 3). A pentlandita, nas !rações acima de 0,037 mm, está freqüentemente 
associada com pirrotita na forma de lamelas de exsoluções; abaixo desta granulação e, particularmente junto ao 
·'overflow," são observadas, no produto afundado não magnético, partículas livres ou com elevadas proporções de 
pentlandita (fotomicrogratia 4). Calcopirita ocorre cm quantidade muito subordinada e freqüentemente associada a 
silicatos na forma de partículas mistas onde pcrtl1z, cm média, menos de I 0% da área da partícula. 

A Tabela IV apresenta uma estimativa da liberação de pcntlandita e pirrotita estabelecida a partir de observações 
sistemáticas ao microscópio. 

Tabela IV - Estimativa da liberação de pirrotita e pentlandita 

Fraçào Distribuição na amostra(%) Estimativa de liberação(%) 
mm n1assa Ni s Pentlandita Pirrotita 111 

+0.074 22.4 15,6 11,1 <5 60 
-0,074+0,044 21,6 16,X 25,3 5 75 
-0,044t 0,03 7 9,0 7,2 13,4 lO 85 
-0,037+0,020 15,1 12,5 27,3 20 90 

-0,020 "undcr" 15,9 20,4 17,7 30 90 
"overflow" 16,0 27,5 5,2 xo 90 

L_ Total cale. 100,0 100,0 100,0 30 75 
-Nota: (I) mclw lamelas de exsoht(OO de pcntlandtta 
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l'otomicrogralia 2- Aspecto g<:ral do produto magnético 
cm mi<.:roscopia clctri\nica de varr<:dura: sul fetos 
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·tu idos <:ss<:nciahm:ntc por pirro tita: notar que parcela 
substancial dos sul ktos encontra-se lib<:rada. 



XXI I: NTMM I: Na tai -R N, no vem bro 200:i. 

Fotomic rogralia .1- Pa rtículas microii·aturadas de pirroti ta . i\nú liscs por FDS indicam a prcsctwa de ox igênio 
assoc iado ús rnicro fraturas. 

Fotomicrngralia 4- Produto a fundado nüo magn0t ico . Fraçào '0,074 mm, ú esque rda c acima partículas de sul fetos 
(basicamente pirrot ita) predom inantctncnte li vres: ;"t csqu.:rda.: abaixo sul fetos intersticiais aos s ilicatos; fraçào 

~ OJJ44 111111 com pentlandita ocorrendo em part k u las prv·dominantcmcnte li beradas c pirrotita mi s ta com s ilicatos, 
pc rfaz.:ndo usua lmente me nos de _1 0'~;. da úrc;t das p;trticu bJS ; por vezes, nota-se a lg uma oxidaç;lo assoc iada às 
micrulraturas de pcnt land ita . "Undc r" com sulli:tos consti tuídos .:ss.:ncia lmcnt c po r pcntlandita , ocorrendo cm 

partícul as pr.:donlinantcmcnte liberadas. 

As partiç (JCs de Ni c S por fraçào granu lom0tri c;t c o total pa ra a amostra v'stuLbda s;ln apr,·scntadas na Tabela V; 
estas fnram cstah..: lccidas cnm base nos resultados de anúlises q uím icas das scparaçiics minerais, anúli scs ao MEV c 
composiçô~s L'stcquiomL~ l ricas dos sul fetos. 

Tabela V - htinJ;tti va da partiçàn dn niq uei c do ..:nxo fi·c 

Fraçào mm -~~-)-istri h t li\·;1~) ll<~ t llll t l~ \~-(~;· ~ ·J - ~ --~ç;.\T~~~~~~:--~i n·:;·-~--~ - - ----

massa Nt ___ - ~--~-~~1_!~~~ --l'l l~·o ttta _ s ilt cc::a.:..t'cc' '-· p.====_jv.: 
22.4 l.'iJ> I 1.1 I XO X 12 
2 Lú I I> ,X 25,.\ 7 1 I 9 I O 

i ri ta 
X7 2 

5 95 tr 

- 0,074 
-0.074 . ().()44 
-0.074 . o.<J.n 9,0 7,2 1.\-1 67 2.1 10 4 96 tr 
-0 ,03 7 ' 0 ,020 I :i, I 125 27 .. 1 (>.1 2X 'i 3 97 tr 

-0.020 "undd ' 15,'1 20.4 17,7 X2 11 ') 90 tr 
"ovcr1low" I (>,0 27,5 5,2 ')2 2 7 4') 51 I 

Tota l calcul. 100,0 100,0 100,0 79 12 X '!2 tr --------·--· 
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4. CONCLUSÕES 

A amostra estudada apresenta teores de 0,32%, de Ni, 0,0 II % de Cu, 0,00!\'Yo de C o c 3.1 R% de S, sendo que o 
níquel encontra-se associado à pentlandita + violarita (79%) c, secundariamente, à pirrotita c aos silicatos. Os 
sul fetos representam cerca de 9% cm massa da amostra, sendo representados essencialmente por pirrotita (R%). com 
quantidades subordinadas de pentlandita+violarita (0,7%) c traços de calcopirita (<0.05%,). Pentlandita + violarita 
concentram-se particularmente abaixo de 0,020 mm c a pirrotita nas frações intermediárias. 

Os minerais de ganga estão representados essencialmente por silicatos (anfibólio, 24%; serpentina, 25'Y.,; 
clorita+mica, 13%; talco, 13% e quartzo+outros. 9%) c magnetita ( 7%). com conteúdos bem subordinados de 
carbonatos e traços de cromita e ilmenita, dentre outros. Em relação aos silicatos, verificam-se composições 
rel ativamente homogêneas para as fraçõcs deslamadas, com significativa ckvaç~o nos conteúdos de talco (30% ). 
serpentina (30%) c clorita ( 15%) junto ao produto "overllow" da dcslamagcm. 

O material estudado apresenta duas fonnas distintas de associações Ni S: acima de 0,020 mm predomina ~ 
presença de pirrotita a qual se concentra na fraçào magnética dos ensaios de separações miner~is efctuadas (0.46% 
de Ni e 12,2% de S, com recuperações, rcspectiv~mente, de 30% c 72% destes elementos e de 23% cm massa); 
abaixo de 0,020 mm destaca-se a presença de pentlandita+violarita, as quais se concentram no produto afundado das 
separações minerais (cerca de 12% do Ni contido e menos de 2% doS total da amostra). 

Pirrotita está associada ao produto magnético das separações minerais, o qual apresenta teores médios de 0,54% de 
Ni c 12,9% de S (recuperações de 38 e 92%, respectivamente destes elementos). Pirrotita ocorre tanto em partículas 
livres como mistas, apresentando grau de liberação médio estimado de 75%; presença de microfraturas com alguma 
oxidação pode ser observada loca lmente . 

A pentlandita nas frações acima de 0,037 mm está freqiicntcmcnte associada com pirrotita na f(>rma de lamelas de 
exsoluções. Abaixo desta granulação e. particularmente junto ao "overflow", são observadas, junto ao produto 
afundado não magnético, partículas livres ou com elevadas proporções de pentlandit~ ; o grau de liberação médio da 
pentlandita é esti mado cm 30% , sendo este da ordem de 80% para a fraçào "overflow" da deslamagem (a 
recuperação de pentlandita na etapa de !lotação apresentou baixa eficiência para ~s fraçõcs ultratinas). 

A partição do Ni entre os sulfetos c silicatos. estabelecida com base nos resultados de análises químicas das 
separações minerais c composições cstequiométricas dos sul fetos, indica 4uc 79% do total de níque l presente estão 
assoc iados à pcntlandita, 12% à pirrotita e 9% aos silicatos. Para o enxofre estes valores são de 8% junto à 
pentlandita, 92% à pirrotita (incluso lame las de cxsoluçõcs de pcntlandita) e < I% à calcopirita. 
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