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INFLU2NCIA DA AERAç.{O E AGITAçlO NA FLOTAçlO DE PARTICULA.S DE OURO 
E CONSIDERAÇ0ES SOBRE O TAMANHO MAxiMO DE FLOTAçlO 

Fernando A. Freitas Lins (1) 
Rupen Adamian (2) 

RESUMO 

A influência das variáveis aeração e velocidade de aqitaçio 
na flotação foi estudad~ através de ensaios de bancad~ uti 
lizando-se misturas artificiais de quartzo com partlculai 
de ouro de diversas qranulometrias. Os resultados mostra 
ram a importância do ajuste adequado nos nlveis dessas vã 
riáveis para a recuperação das ~rtlculaa mais qrosseiras7 
O tamanho máximo de partícula de ouro recuperada eficien 
temente (0,71mm) está de acordo com cálculos teóricos que 
não consideram a turbulencia do processo de !lotação. 

ABSTRACT 

The investiqation about the influency of the variables air 
f1ow rate and 1mpel1er speed on flotation of 90ld and 
quartz mixtures has shown the importance of adjustinq those 
variab1es to recover coarse qold. The maximum siae of qold 
partic1e recovered e f fic1ent1y (0,7lmm) agrees with theori 
cal calculations that do not take into account tbe tuTbÜ 
lence existin~ in the flotation process. -
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1. INTROOUç.\0 

A flotaçào é um processo de concentração atualmente aplicado a uma 
vasta qama de minérios. No entanto, s~a complexidade faz com que os 
fenômenos envolvidos não estejam ainda completamente esclarecidos • 
Os esforços nesse sentido previleqiaram, qeralmente, o estudo dos 
aspectos químicos, deixando em sequndo plano aqueles fatores cham~ 

dos de flsicos ou hidrodinimicos: aeração, intensidade de agitação, 
percentagem de sólidos, qeometria da célula e do rotor etc. Em tr~ 
balho anterior (l) foi investigada a influência da percentagem de 
sólidos na !lotação. O presente trabalho aborda a influência da a~ 

ração e da intensidade de agitação, através de uma revisão da lit~ 

ratura e de ensaios de laboratório, coa misturas de quartzo e ouro, 
voltados à !lotação de ouro dq granulometria média (0,15 .. • 100 m~ 
lha.) à grosseira (l,Omm • 14 malh.u) . Os resultados obtidos ensej~ 
ram considerações sobre a granulometria máxima de !lotação. 

2 • REVISKO DA LITERATURA 

A•ravão 

As células de flotação mecànicas subaeradas podem ser divididas em 
dois tipos, sequndo o modo de introdução do ar: auto-aeradas ("self
aeratinq cells") e pressurizadas ("forced air cells") . No primeico 
tipo a aeração é obtida pela geração de vácuo na reqião do rotor,s~ 

ficiente para aspirar o ar atmosférico pelo eixo do rotor até o fu~ 
do da célul~; o fluxo de ar, neste tipo de célula, depende da inte~ 
sidade de aqitação do rotor (exs.: Oenver, Wemco). Nas células pre! 
surizadas o ar é suprido, externamente à célula, através também d~ 

eixo do rotor, com pressão bastante para superar a presaio hidrost~ 
tioa da polpa na célula; a aeração e a velocidade de agitação são, 
portanto,variáveis independentes (ex.: Aqitair) . 

Para os dois tipos de células o aumento da aeração, quantificada P! 
lo fluxo de ar, reduz o volume de polpa que pode ser IIIOViMntado pelo 
rotor, diminuindo a velocidade de recirculação da polpa e, cons!! 
qaentemente, a capacidade de transporte das particulas uh grossa! 
ras. Bx-plificando: o aumento da aeração em uma célula pressuriz~ 

da reduz a capacidade de suspensão, e a restrição da entrada de ar 
numa célula auto-aerada aumenta a capacidade de suspenaio (2} • 
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O efeito da variação do fluxo de ar na recuperação foi estudado por 
SUN a ZIMMERMAN {3} em uma célula de laboratório pressurizada, ut! 
lizando amostras pré-concentradas de carvão e galena, em três gran~ 
lometrias. Com baixa aeraçio os minerais mais finos ji era. flot! 
dos, enquanto os aais grossos começavam a flotar com aeração ~. 
Alcançada a recuperação máxima, para cada tipo de mineral e faixa 
de tamanho, as finas não sofriam mudança no nlvel de~ com 
o aumento da aeração. As intermediârias,e principalmente as grossas 
{8/10 malhas para o carvão e 35/48 malhas para a galena), tinhaa 
suas recuperações diminuldas a partir de determinado fluxo de ar. 

Os mesmos pesquisadores {3} explicaram a deficiência na recuperação 
das partlculas grosseiras com baixa aeração pela falta de bolhas de 
ar para formar uma camada de bolhas quase compacta na ~ dos 
grãos, segundo eles, necessária à levitação e recuperação. Poi s~ 

gerida a hipótese de múltiplas bolhas aderidas ao mineral grosseiro 
para possibilitar a !lotação, a qual será abordada mais adiante. A 

explicação para o decréscimo da recuperação,a partir de determinado 
fluxo de ar,foi o excesso de turbulência, que provocaria a desagr~ 

gação do grupamento bolha(s)-partlcula. Segundo ARBITER et a1.{2}, 
o efeito da aeração excessiva seria comprometer a capacidade de 
transporte das particulas mais grosseiras, provocando, e• última in~ 
tância,a sedimentação das mesmas. Qualquer que seja o fator atua~ 

te, ou ptedÔminante, a !lotação de minerais grosseiros i bastante 
senaivel i taxa de aeração empregada, contrariamente ao qae ocorre 
co11 os finos. 

Agitação 

A suspensão dos minerais no seio da polpa é um pré-requisito para 
que ocorra a ligação bolha-partlcula. As correntes de polpa origin! 
rias da região do rotor precisam ter velocidades iniciais suficie~ 

tes para transportar as partlculas grosseiras para os locais aais 
ciistantes da célula. Nas regiões onde a velocidade critica, determ! 
~ada pelo maior tamanho de partlcula, não i mantida ocorreri a sed! 
~ntação, até o ponto em que essas regiões sejam preenchidas ca. 

a61idoa { 2} • 

.. 
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Nas experiências realizadas por SUN 1 Z1MMERKAN {3}, variando-se a 

velocidade de agitação e fixando-se a aeração, verificou-se que uma 

agitação mlnima foi requerida para a recuperação eficiente dos min~ 
rai~ {carvão e galena, três faixas granulomitricas), e quanto ma! 

ores o taaanho e a densidade da partlcula, maior a velocidade de ~ 

gitaçio mlnima. Aumentando-se a agitação, a partir de ~eterminada 

magnitude, ocorreu primeiramente a queda na recuperação das partlc~ 
las grosseiras e densas, depois a das !rações intermediárias e densas. 

A !ração fina de galena (< 200 malhas)e ·a intermediária e a fina -decar 

vão não tiveram a recuperação afetada com a agitação excessiva. O 

decré.scimo na recuperação foi explicado pelo aumento da turbulênci.a, 

provocando a ruptura do agregado bolha-partlcula quando a partlcula 
i aais pesada. A adesão das particulaa finas e leves às bolhas é 
mais estável, e estes agregados apresentam maior mobilidade, tornaa 

do-os menos sensiveis ao excesso de turbulência. 

Em s!ntese, os trabalhos revisados acima {2,3) indicam que a veloc! 

dade de agitação e a taxa de aeração devem ser consideradas como v! 
r ii veis independe.ntes, merecendo a mes111a. atenção na ot1mização do 

processo que é normalmente reaervada aos estudos de reagentes. 

Gzoa~Suiotutria Názi111a d• Plotagão 

O tamanho máximo de flotação de um mineral depende principalmettte 

de dois fatores {4}: da reduzida estabilidade do agregado bolha-paE_ 

ticula, devido ao peao da partlcula, e da limitada capacidade da bo 
lha de carrear partlculaa grandes para a superflcie da polpa. 

Pr~iramente considere-se o caso de uma particula que se aantim na 
superficie livre de um liquido em condições estáticas, aerci de um 
grande ângulo de contato .(8). Se a força que L~pede a partlcula de 

afundar, força de adesão, for igualada ao efeito da força da grav! 

cS&de, obt--ae a equação (I), onde vp é o volWIIe d~ partlcula, 1 o 
perlmetro da linha de contato das três .fasea (sólido, liquido e 

gis), yLG a tensão superficial · entre o liquido e o gis, ~e~ as 
aassas especificas da partlcula e do liquido, e g a aceleração da 

gravidade {5}. 

sen t 
v 

• ____2_ • (U - UL)g 
t.yLG p 

(I) 
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Esta equação permite calcular o menor valor de 9 que dá sustentação 

á particula na superflcie do liquido. Em uma célula de flotação o 
agregado bolha-particula não está sujeito apenas à força da gravid~ 

de, mas também às forças centrifuga e de fricção (6). GAUDIN {5,6 ) 

expl icitou a equação (I) para o tamanho de particula, O, consid~ 

rando um cilindro com diimetro da base igual à altura, consideran 

do também o liquido sendo água (uL • l ,Oq/cm3), a área de contat~ 
entre as tres fases como uma circunferencia de diàmetro o (implica~ 
do em 1 • wD), obtendo a equação (II), onde n • 1 em uma ocndição 8!. 
tática . Em uma operação de flotaçio, n apresenta valores entre 50 e 

100. 
4YLG . sen e (II) 

(~ - l)ng 

Para particulas de ouro (up • l9g/cm3 ), os valores de Dmax para n 

igual a 1, 50 e 100 são, respectiv!llllente, 1,26mm, 0,18111111 e 0,13111111 (P! 
ra e • 90° e YLG • 70 dyn/cml • 

FINCH & SMITH {7} usaram a equação (III) para o cálculo teórico de 

tamanho máximo de !lotação, desenvolvida para uma partlcula esfér! 

ca . Para uma esfera de ouro resulta num tamanho máximo de flotação 
de l,lmm, próximo àquele calculado com a equação (II), com n • 1 . 

• sen2 (9/21 (III) 

(~ - l)g 

SCHULZE {4} desenvolveu uma equação para partlculas esféricas, a 

qual, em condição estática, se reduz à equação (III) • De 180do geral, 

o cálculo teórico da granulometria máxima de flotação em condição 

estática- isto é, situação na qual apenas a força de gravidade con 

trabalança a força de adesão entre a partlcula e a bolha supera 

de uma ordem de grandeza o verificado na indústria (7). 

Uma vez asaequr~da a estabilidade do agregado bolha-partlcula,é mi! 
ter que a bolha possa carrear a partícula até a superflcie da 

pa. Considerando-se a massa especifica do ar como nula e a da 
igual a l,Og/ca3 , a equação (rv) relaciona o volume de bolha 

po! 
água 

mln!. 
mo (V8 l que sustenta uma partlcula imóvel, no seio da água, com o 

peso aparente da partlcula, ou com suas dimensões e massa especlf! 

.. 

\ 
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ca (V e up voluae e massa especifica da partlcula, p , respectivame!! 

te). 

VB • Vp (Up - l) (IV) 

SUN a ZIMMERMAN { 3) e NICOL (8} sugeriram que o ta.manho máximo de 

f l utuação ou levitação i alcançado quando a particula, em vez de ! 
derida a uma única bolha, se apresenta inteiramente recoberta por 

aúltiplas bolhas, em Wlla 1110nocamada não-conapacta de bolhas. Sugeri 
raa, então, a equação (V), onde tVb é o sonaatório dos volumes de 

bolhas aderidas à partlcula e ~l é a massa especifica da polpa. 

upol • tVb • vp (up - upo1> (V) 

3. MATERIAIS E M2TODOS 

A amostra de ouro foi obtida a partir da purificação de um conce!! 
trado gravinaétrico de um depósito aluvionar de Almerilll-PA. Após 

peneiramento, cada fraç.ão foi submetida a uma limpeza qullllica com 

solução de ácido nitrico por 48 horas. A caracterização das partic~ 
las de ouro foi realizada através da determinação do peso aédio e àl 

fator .de forma de Corey (Cf) {9,10 ) , obtido atrayés da medição em 

IRicroscópio da espessura (E), 'comprimento (C) e largura (L) da pa!. 

tlcula. 01 resultados estão na Tabela I. A amottra de quartzo !~i 

obtida com a britagem de cristais de quartzo em britaà:lres · de mandib~ 

la e de rolos, utilizando-se nos ensaios a fração abaixo de 48 III! 
lhas. A distribuição granulométrica do quartzo está apresentada na 

Tabela II. 

Os ensaios de flotação foram realizados e111 uaa célula GaU.gher, ~ 

gitair, Mod. LA-SOO (subaeração, pressurizada), utilizando- se uma 
cuba de acrllico de volume nominal de l,St. A aeração da célula foi 

efetuada com ar comprimido, filtrado,e controlado por um aanômetro 

e um rotâmetro. Em cada ensaio colocava-se a amostra de quartzo 

(600g} na cuba, adicionava- se água destilada e deionizada . A ~. 

punha-se uma quantidade conhecida de ouro, adicionava-se o coletor 

(Aero 350, amil xantato, 50g/tl, condicionava-se a polpa por 3 min~ 

to• e adicionava-se o espumante (Aerofroth-65, 30g/tl; após 0,5 •! 
nuto dava-se inicio à coleta, com a introdução de ar. A coleta da 
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espuma (6 minutos) foi efetuada manualmente por meio de um sistema 

de palhetas que limitava a penetração na espuma em l,Ocm. A veloc! 
dade de rotação foi 1200rpm para o estudo de aeração, enquanto 

foi mantida aeração de lO,St/min em todos os· ensaios de variação da 

velocidade de rotação. o pH de flotação esteve entre 6,5 e 7,2, r! 

gulado com carbonato de sódio, A per~entagem de sólidos da polpa de 
flotação foi mantida em 33\. O teor de ouro na mistura foi 83g/t. 

Para se avaliar a recuperação de ouro em cada ensai~ foi necessário 
apenas saber-se a quantidade de ouro presente no concentrado de fl2 

tação . Após secagem e pesagem,o concentrado de flotação era purif! 

cado em bromofórmio. O afundado constava de part!culas de ouro e de 
particulas ferrosas, que eram eliminadas com um Imã manual. Após 

observação em lupa binocular dos produtos magnéticos e não-magnêt! 
coa, para recuperação de particulas de ouro ou eliminação de impur! 

zas, fazia-se a pesagem de ouro em balança analitica. Calculava-se 

então a recuperação e o teor de· ouro no concentrado. 

4. RESULTADOS E OISCUSSKO 

Os resultados de var~ação do fluxo de ar estio representados na Fi 
gura 1. Com respeito à recuperação de ouro, a fração mais fina (80 

x 100 malhas) requer taxas de aeração menores que aquelas necess! 

rias às fraÇões grosseiras, e,num intervalo relativamente amplo, de 

1,8 a 5,41/min, a recuperação e satisfatória, seguindo-se uma t~ 

dência de decréscimo na recuperação com o aumento do fluxo de ar. 
Com as frações 35 x 48 e 28 x 35 malhas, os intervalos de aeração, 

nos quais a recuperação é satisfatória, são mais restritos, e qua~ 

.to mais grosseiro o ouro maior sua sensibilidade a es!la variável. 

A e~plicação para a queda na recuperação com o aumento da aeração 

seria a desestabi lização dos agregados bolha-particula pela turbu 
léncia na polpa {3 ) , principalmente com as particulas de maior tam! 

nho, e/ou a diminuição da capacidade de recirculação da polpa, pr~ 

vocando primeiramente a sedimentação das particulas mais ~{2}. 

O teor de ouro no concentrado também é afetado com o aumento da ae 

ração, a partir de certa magnitude, dependendo esta da granulometria 

do ouro, o mais grosseiro mostrando-se mais sensivel. A par da me 

nor recuperação de ouro (em termos absolutos), a maior recuperação 
de ganga, devida ao arraste induzido por crescente fluxo de ar, ex 
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plica esses resultados. Im.portante notar que os resultados da Fi~ 

ra 1 indicam a possibilidade de obten.çio de recuperações e teores 
aproximadamente equivalentes, em cada caso, se taxas de aeraçio ade 
quadas forem aplicadas para cada fração. 

Os resultados de variação da velocidade de agitação do rotor estão 
representados na Figura 2. Com a fração 80 x 100 malhas verifica
se u. aumento na recuperação com a elevação da agitação. Apesar do 
au.ento da turbulência, isto pode ser explicado pela melhoria das 
condições cinéticas, pela pouca sensibilidade do agregado bolha-pa~ 
tlcula fina i turbulência a pela melhor condição de suspensão da 

polpa. Co. relação ao teor, a previslvel maior recuperação de ganga 
oom o aumento da agitação parece ter sido compensada pela maior r! 
cuperação de ouro. 

Com as frações 35 x 48 e 28 x 35 malhas, as curvas da Figura 2 mo! 
tram que as recuperações aumentam com a agitação a partir de valores 
distintos, correspondendo i llelhoria da recirculação de polpa na c~ 
lula, atingindo máximos de recuperação em valores de agitação dif! 
rentes. A agitação excessiva provoca a queda na recuperação, expl! 
cada pela predominância do efeito negativo da turbuli.ncia, que leva 
à desagregação da entidade bolha-partlcula, consta tando-se também 
a maior s~sc•ptibilidade d~ fração 28 x 35 às condições flsicas de 
!lotação, apresentando menor recuperação que a fração 35 x 48 ~ 

lhAs. Coa relação ao teor de ouro, o perfil das curvas dessas duas 
frações é semelhante àqueles de recuperação, e os mesmos argumentos 
ji utilizados explicam os resultados, além da maior recuperação de 
aaasa de quartzo com a eleva~ão da velocidade de agitação. 

! interessante comparar as Figuras 1 e 2 e notar a diferença marca~ 
te nos teores máximos obtidos. Particularmente com a fração 80 xlOO 
~~&lhas, a despeito de recuperação semelh.ante, o teor mâ.xt.o 
em condições mais brandas de flotaçio (Figura ll é o dobro 

locado na Figura 2, indicando a importância das condições 
taabém na seletividade. 

obtido 
daquele 

t!aicas 

1m trabalho recente {10}, a partir do qual este foi extraldo, as 
condições flsicas mais favoráveis à recuperação de ouro grosseiro 
foraa aais extensivamente pesquisadas. Os resultados estão represe~ 
tados em curvas na Figura 3, na qual a recuperação do ouro em fu!!, 
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ção da granulometria pode ser apreciada, em duas situações de cond! 

ções flsicas (demais condições, ~ulmicas e outras, mantidas consta~ 
tes) . Verifica-se que, em condições físicas ajustadas, a granuloma 
tria máxima de ouro flotada eficientemente (580\ de recuperação)CO! 
responde a 0,1lmm (20 x 28 malhas), enquanto em condições fisicas 
não-favoráveis o tamanho máximo se limita a cerca de 0,3- (48 III! 
lhas), o que torna evidente a importância dos niveis das variáveis 
fisicas para a recuperação de partículas grosseiras. 

~ pertinente agora tecer algumas consideeações a respeito da granul~ 
metria máxima de !lotação. O tamanho máximo de particula de ouro flo 
tada eficientemente foi 0,7lmm (Figura 3). Considerando-se uma ad~ 
são estável entre bolha e partícula, por cálculos simples determi 
na~seque uma bolha de diâmetro ~ 1,9mm seria requerida para levitar 
uma partícula de ouro de 0,7lmm em água (ou de • l,Smm em polpa de 
quartzo com 37\ de sólidos). Segundo ARBITER {11}, o tamanho das b~ 

de lhas nas células de flotação varia entre 0,1 e l,lmm, com média 
O,Smm. A adesão de múltiplas bolhas {3,8} seria naturalmente 
explicação para a flutuação de partículas de ouro de 0,71 ... 

uma 
Cálc):! 

los mais elaborados {10}. a partir da equação (V), mostraram, no e~ 
tanto, que, embora favorável, a adesão de múltiplas bolhas à part! 
cula de ouro não é suficiente para fazê-la flutuar. Para o.ouro foi 
obtida a relação na 0,8N31 2, na qual n é o número de bolhas de me! 
mo diâme~ro pecessário à flutuação e N o número de bolhas que é po! 
sivel acomodar em uma monocamada na superfície da partícula. (A hi 
pótese de aderência de múltiplas bolhas para permitir a levitação 
é,contudo,comprovável para partículas cúbicas de carvão, para as 
quais obteve-se a relação n • 0,04N31 2.) Pode-se,portanto, especu 
lar sobre as razões que permitem a levitação de uma partlcula de 
ouro de 0,7lmm: coalescência das bolhas antes ou depois da adesão 
partícula-bolha; a componente vertical da velocidade do f1uxodepo! 
pa no interior da célula também pode ajudar na ascensão do agregado 

bolha-partícula. 

FINCH & SMITH (7} sugeriram que, a despeito da d~ficuldade de se 
obter modelos teóricos apropriados à previsão da granula.etria má 
xima de !lotação, pouco esforço tem sido realizado para determinar 
o tamanho limite de flotação. Citam que o valor de O,Bmm para o qar 
vão resulta de considerações econômicas; O,lmm para os sulfetos se 
ria mais provavelmente o tamanho máximo que é alimentado na célula. 
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Concluem finalmente que a indústria de flotação opera com granu12 
metria muito menor do que é posslvel 1;eoricamente. Essa conclusão 
vai ao encontro deste trabalho. Com efeito, a utilização das equ~ 

- . o çoes (II), para n • 1, e (III), com yLG • 50dyn/cm e & = 60 - v~ 

lores mais reallsticos para o sistema de flotação {7} - resulta ~m 
tamanhos úxilllos para partlculas de ouro de O, 99mm (cilindro) e 
0,65mm (esfera), respectivamente, comparáveis com àquele obtido ne~ 
te trabalho (0,7lmm), após o ajuste adequado das condições físicas. 

A COIIlprovação de que é possível recuperar partlculas com granulom!_ 
tria mixillla prevista teoricamente é, sem dúvida. uma verificação e!!! 
pírica de interesse. Nesse sentido, a flotação de ouro constitui-se 
num caso exemplar, devido i sua elevada massa especifica, na medi 
da e. que a literatura consultada não registra !lotação eficiente 

( > BOt de recuperação) de ouro grosseiro (> 48 malhas), em oper! 
ções industriais ou em ensaios de laboratório convencionais. o est! 
mulo para estender estes resultados a outros minerais é justific! 
vel. I sabido que nas operações industriais o aspecto da curva rec~ 
peração wraus. granulalletri.a.dos concentrados"de flotação obtidos mostra 
um decllnio na recuperação 4as fa·iXAs fina e grosseira. Esta última, 
uma vez que as condições qullllicas sejam adequadas, poderia ser mais 
eficientemente recuperada peLo ajuste das condições flsicas. As 
partlculas mistas talvez também pudessem ser melhor recuperadas. A 
idéia não é nova, mas é reforçada pelos resultados do presente tra 
balho. 

5. CONCLUSÓES 

- A variação da taxa de aeração, utilizando-se as frações 28 x 35, 
35 x 48 e 80 x 100 malhas, indicou que,se taxas adequadas forem 
aplicadas para cada fr.ação, é posslvel obter-se recuperações e 
teores aproximadamente equivalentes, em cada caso. 
Com a fração 80 x 100 malhas, o aumento da agitação elevou a rec~ 
peração de 80 a 95\, enquanto o teor não se alterou. Com as fr! 
ções 35 x 48 e 28 x 35 malhas, a recuperação elevou-se de 25 a 
70\ ede 5a 25t, respectivamente , até 1350-lSOOrpm. A partir de 
l650rpm a recuperação de cada fração decresceu. A variação do t!_ 
or foi semelhante à ocorrida com a recuperação. 
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- O cálculo do diâmetro de bolha necessário à flutuação da fração 
de ouro 20 x 28 malhas (0,7lmm) resultou em • 1,9mm, superior ao 
aceito como o predominante nas células de !lotação (0,1 a l,lmm). 

A hipótese de múltiplas bolhas aderidas à part!cula foi mostrada 

ser inadequada para explicar a flutuação. 
-O tamanho máximo de part!cula de ouro (0,7lmm) recuperado eficie~ 

temente ( >80\l está de acordo com o previsto teoricamente por ~ 

quações que não consideram as condições de turbulência no interior 

da célula. Neste sentido, esta verificação empirica é surpreende~ 
te, ainda mais considerando-se a elevada massa especifica do ou 

ro. 
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Tabela I - Ca.racterização da amostra de ouro. 

Granulometria Peso Médio** 

(llllllhas) (mm)* 

14 X 20 1,001 

20 X 28 0,711 

28 X 35 0,503 

35 X 48 0,356 

48x 65 0,251 

65 X 80 0,191 

80 X 100 0,161 

* o.úlalsio llliicU.a de abertura das peneiras 
~ .. ~ médio de 100 partlculas 

**"DimensÕes médias de 20 partlcuJ.as 

(mq) 

7,79 

3,24 

1,21 

0,41 

0, 23 
0,10 

0,05 

c *** f 

(EtrCL) 

0,42 

0,48 

0,46 

0,58 

0,44 
0,40 

0,44 

(E • espei!IIIUX'Il, c .. CCII'(lrimento, L = J..argura da partlcula) 

aiS.: Esferas e cubos ~ cf • 1,0 

Tabela II - Granulometria da amostra de quartzo 

Fra!ião Peso Peso Acumulado 

(malhas)* {\) (%) 

48 X 65 36,3 36,3 

65 X 100 21,4 57,7 

100 X 150 12,0 69,7 

150 X 200 8,6 78,3 

200 X 270 6,9 85,2 

270 X 400 S,O 90,2 

400 __1&. 100,0 

100 o 
* Tyler 
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