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Julgamos oportuna a divulgacao de uma tecnicn de separacao
de minerais pesados, que consideramos nova, pelo menos no nosso
meio. Suas principais vantagens consistem no seguinte: maior sim
plicidade no instrumental, maior rapidez na operacao e maior quan
tidade de bromoformio puro recuperado. Podemos acrescentar ain
da que sao evitados os freqiientes entupimentos do funil munido de
tuba de borracha e presilha, ao filtrar-se a fracao leve, geralmente
em excesso.

o unico instrumento que deve ser adrede construido e urn con
ta-gotas de cerea de 25 em de comprimento, munido de uma bor
racha maior que as comuns. Usamos para esta finalidade uma se
ringa inteirica de borracha n.? zero, que pode ser adquirida em qual
quer farmacia , Uma vez devidamente adaptada ao tuba de vidro,
de diametro interno ao redor de 5 mm, torna-se Iacil e eficiente a
succao do bromoforrnio mais os minerais pesados no fundo de urn
reeipiente qualquer de vidro devidamente tampado. A fim de fa
cilitar a reuniao dos graos pesados num so local construimos 0 frasco
afunilado da figura anexa, 0 que permite a retirada total numa unica
operacao ,

Os pormenores da presente tecnica sao os seguintes: agita-se 0

frasco previamente tampado com 0 bromoformio mais 0 material
arenoso em estudo. Apes a decantacao introduz-se 0 conta-gotas
ja pareialmente pressionado, evitando com isso a entrada dos graos
leves. Retira-se 0 conta-gotas logo apos a succao e passa-se ime
diatamente a uma pequena capsula de porcelana ou qualquer outro
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recipiente onde se possa observar os graos pesados no fundo e even
tualmente alguns graos leves que podern contaminar a extremidade
do conta-gotas , Uma vez decantados, a bromoforrnio puro podera
voltar ao recipiente afunilado. Se necessaria podera ser repetida a

Esquema do separador de minerais pesados por meio de succao. Suas
dimensoes podem variar de acordo com as neeessidades da operacao .
Sugerimos somente urn maior eomprimento para 0 conta-gfitas, a fim
de evitar a entrada dos graos pesados no interior da borraeha . No easo
de ser usado urn pequeno fraseo de Erlenmeyer ou mesmo urn bequer,

torna-se dispensavel 0 suporte observado no esquema .
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operacao de SUC9aO . Para finalizar , 0 material leve mais 0 bromo
formic pure deverao passar pelo papel de filtro, sendo assim recupe
rado 0 bromoformio puro. A fracao que fica retida junto aos graos
leves devera depois ser lavada com alcool ,

E ' possivel evitar a contaminacao da extremidade do coma-go
tas com os graos 1eves, 0 que se verifica durante a retirada, quando
se da 0 contacto com 0 material em suspensao , Para isso, basta
que 0 conta-gotas penetre na suspensao devidamente protegido por
qualquer material que nao se embeba de bromoformio, 0 que faria
aumentar a sua perda . Usamos para isso pape1 estanhado de maco
de cigarro, que pode ser facilmente perfurado pelo conta-gotas apos
penetrar atraves dos graos flutuantes. Acreditamos que qua1quer
tubo de plastico ou celofane previamente adaptado ao redor do
conta-gotas Iosse ate preferivel , por ser mais facil e mais rapida a
sua lavagem posterior com 0 alcool .

A quantidade de bromoforrnio puro recuperado com a presente
tecnica e de 90 %. A fim de testar a porcentagem de graos separa
dos preparamos uma mistura artificial de quartzo , topazio e magne
tita , Usamos graos retidos entre as peneiras de malha 150 a 210
microns e entre 74 a 150 micron s . Em 10 gramas de materi al con
tendo 1% de pesados conseguimos rccuperar 90% do topazio e
95 % da magnetit a em ambas as fracoes, previarnente peneiradas.

Sendo mais facil e mais efetiva a agitacao inicia1 na citada tee
nica (comparada com a classica, ou seja, a do funil , onde e impos
sivel prornover-se a agitacao ), acreditamos que , se a operacao fosse
repetida mais vezes, ou, Se a quantidade de material fasse menor,
a separacao seria praticamente total. Neste caso, poder-se-ia pro
ceder a analise quantitativa, alem da qua1itativa, no estudo dos mi
nerais pesados. Os de densidade pouco maior da do bromoformio,
que perduram par tempo maior em suspensao, como e 0 caso de cer
tas micas e certos carbonatos, poderao ser sugados separ adamente,
o que podera eventua1mente auxiliar 0 traba1ho da diagnose .


