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Resumo: Depósitos em placeres marinhos, presentes na interface sedimento-água são fontes 
economicamente importantes de minerais pesados, a exemplo dos depósitos encontrados na 
planície costeira do Rio Grande do Sul. O presente estudo envolve a caracterização dos 
minerais de titânio (ilmenita, titanomagnetita e rutilo) que ocorrem nos depósitos de placer de 
Bojuru e Retiro em São José do Norte - RS, com enfoque nas suas características químicas, 
físicas e mineralógicas, bem como no reconhecimento das principais assembleias 
mineralógicas associadas. O estudo de química mineral desses minerais, principalmente com 
relação às variações composicionais dos elementos menores presentes nos minerais de 
minério com o uso de microssonda eletrônica poderá ajudar a entender o comportamento do 
minério no processo de beneficiamento identificando assim, o método de beneficiamento que 
apresente melhor aproveitamento do minério. Os principais elementos traços analisados serão 
Cr, Fe, V, Mg, entre outros na ilmenita e titanomagnetita, bem como o teor de Fe, V, Ca, K, 
entre outros elementos presentes na estrutura cristalina do rutilo. Foram coletadas um total de 
oito amostras na zona de banho da faixa de praia, sendo uma amostra na praia do Cassino, 
seis amostras na praia de São José do Norte, todas relativas à Barreira IV e uma amostra da 
Barreira III. A concentração dos minerais pesados e a sua distribuição mineralógica nas 
amostras coletadas indicam ser influenciadas pelo canal de ligação entre o oceano Atlântico e 
a Lagoa dos Patos. A amostra coletada a sul do canal tem concentração inferior de minerais 
pesados quando comparada com as amostras que foram coletadas acima do canal, cuja 
concentração de pesados aumenta na direção norte. Os resultados obtidos nas análises de 
microssonda são fundamentais para que se tenha um conhecimento pleno a respeito das 
características do minério, além auxiliar na compreensão da história evolutiva do grão mineral, 
indicando, através da sua morfologia o grau de retrabalhamento que o mineral sofreu e que 
servirá de base para interpretação do processo de retrabalhamento e concentração do minério 
na Barreira IV. O conhecimento das principais características dos minerais contidos em 
amostras representativas do tipo run of mine auxiliará diretamente a otimização das técnicas de 
beneficiamento mineral. Além disso, o estudo da tipologia dos minerais pesados presentes fora 
da área do Projeto Retiro poderá indicar potencial para ampliação ou não da área do depósito. 
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