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'O quartzo, tanto em suas formas naturais como sintéticas, é wna matéria-prima 
largamente empregada em diversos setores industriais. Para suas aplicações mais 
nobres, tais como o setor eletro-eletrônico, vidros óticos, tubos para a fabricação de 
lâmpadas halógenas ou fibras óticas utiliza-se como matéria-prima lascas de alta 
pureza ou pó de quartzo, este último obtido a partir de beneficiamento de quartzo de 
qualidade inferior. 

Lascas de quartzo são normalmente classificadas de acordo com seu grau decrescente 
de transparência. As lascas de I! e 2! são normalmente exportadas, enquanto as de 3! e 
4!, que constituem 75% do minério bruto, são rejeitadas pelo mercado internacional. O 
Brasil, tradicional fornecedor de lascas de alta pureza, não é produtor de pó de 
quartzo. 

No presente trabalho é apresentado wn processo para a obtenção de pó de quartzo de 
alta pureza a partir de lascas brasileiras de 3! e de qualidade inferior. O processo está 
baseado em wna combinação das seguintes operações : lavagem e secagem das lascas 
brutas, choque térmico, cominuição, peneiramento, lixiviação clorídrica, lixiviação 
fluorídrica e cloração a alta temperatura. São apresentados e discutidos os resultados 
de testes em escalas de laboratório e piloto, com ênfase nas operações unitárias de 
lixiviação fluorídrica e cloração a alta temperatura. Os pós obtidos caracterizam-se 
pelo baixo grau de contaminantes, em especial ferro, titânio, alwnínio, alcalinos (lítio, 
sódio e potássio) e alcalino-terrosos (cálcio e magnésio). 
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INTRODUÇÃO 

O quartzo é um mineral polimorfo da sílica e se cristaliza no sistema trigonal. É um 
dos mais abundantes minerais da crosta terrestre, sendo constituinte essencial em 
muitas rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Também ocorre como mineral 
secundário em veios e depósitos metas somáticos [I]. 

Tanto em sua forma natural como sintética, o quartzo é um insumo largamente 
empregado na indústria. Em realidade, é muito diverso o espectro das aplicações para 
o quartzo, desde os vidros comuns até o "wafer" de silício, base para os circuitos 
integrados. A siderurgia se destaca como um dos mercados de grandes volumes, onde 
quartzo de qualidade inferior é aplicado como fundente na produção do aço e ferro
ligas [2]. 

Até recentemente, as empresas trabalhando com fusão do quartzo utilizavam lascas 
(pedras de pequeno tamanho e peso) como insumos em seus processos industriais. 
Com a evolução das técnicas, tem-se observado a substituição das lascas por pós e/ou 
areias de quartzo de determinadas características físico-químicas, as qums 
proporcionam diversas vantagens em custo e qualidade final do produto fundido [2]. 

São apresentadas na Figura I as principais aplicações do quartzo, seja quando utilizado 
sob forma natural, ou quando submetido a processos de transformação. O Brasil possui 
posição privilegiada na base da estrutura produtiva do quartzo, por ser detentor das 
maiores e melhores reservas desse material, com condições extremamente favoráveis à 
exploração, inclusive por métodos de lavra de baixo custo (cata manual). Esta posição, 
no entanto, não é suficiente para inserir o país dentre aqueles que obtêm os maiores 
ganhos com a industrialização dos produtos a base de quartzo. O país se caractenza 
como tradicional exportador de matéria-prima e importador da maior parte de seus 
produtos, intensivos em tecnologia. 

O quartzo brasileiro é exportado sob a forma de lascas, usualmente classificadas de 
forma visual, de acordo com o seu grau de transparência, como de 1ª, 2ª, 3" e 4ª 
categoria e materiais de menor transparência a totalmente opacos, denominados 
"manchões". As lascas de 1ª e 2ª têm mercado próprio, enquanto os materiais 
inferiores, que em geral representam 75% do minério bruto, são normalmente 
rejeitados pelo mercado internacional. 

No presente trabalho é apresentado um processo original para a obtenção de pó de 
quartzo de alta pureza a partir de lascas brasileiras de 3ª e de qualidade inferior. Esse 
processo, objeto de um pedido de privilégio de patente junto ao Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial [3], está baseado na aplicação de uma combinação das seguintes 
operações para a purificação da matéria-prima inicial: lavagem e secagem das lascas 
tal como lavradas, choque térmico, cominuição, peneiramento, lixiviação clorídrica, 
lixiviação fluoridrica e cloração a alta temperatura. São apresentados e discutidos os 
resultados de testes em escalas de laboratório e piloto, com ênfase nas operações 
unitárias de lixiviação fluoridrica e cloração a alta temperatura. 
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MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

Matérias-primas 

As matérias-primas investigadas no presente estudo são lascas de quartzo de 3! e de 
qualidade inferior de diversas procedências. Inicialmente, as lascas brutas ( l/2 a 4" de 
tamanho) são selecionadas manualmente e lavadas com água, sabão e, em alguns 
casos, solução acidulada com HCI. As lascas lavadas são em seguida dispostas em 
estrados de madeira para a secagem por meio de fluxo ascendente de ar aquecido. O 
tempo de secagem é da ordem de 2 dias. 

Beneficiamento físico 

Para fins do presente estudo, considera-se como beneficiamento fisico a sequência de 
operações indicadas na Figura 2. Tais operações foram realizadas em uma usina piloto 
com capacidade para processar até 1,2 t/dia de pó na faixa granuloménica 100-500 J..UTI 
(32 a 150 mesh), faixa esta adequada à posterior fusão do pó de quartzo. 

Dentre as operações constantes da Figura 2, reveste-se de particular importância o 
choque térmico, cuja finalidade é promover trincas e fraturas nos cristais de quartzo, 
facilitando a etapa de cominuição. Na realidade, compreende duas etapas: aquecimento 
das lascas a 800°C, seguido de resfriamento brusco em água. 

As lascas tratadas tennicamente alimentam a etapa de corrúnuição, comprendendo dois 
estágios : britagem e moagem. A britagem é feita em um britador de mandíbulas em 
circuito fechado com uma peneira vibratória. A abertura da peneira é de 6,35 mm 
( 1/4"); o material retido na peneira retorna ao britador e o passante alimenta o moinho. 
A moagem, também em circuito fechado com uma peneira, se faz em moinho 
vibratório do tipo "Palia" em dois estágios. A descarga do moinho alimenta uma 
peneira vibratória de dois "decks" com aberturas de 0,500 mm na parte superior e 
O, I 05 mm no estágio inferior. Os materiais de revestimento do britador e do moinho, o 
corpo moedor e as telas das peneiras são escolhidos de forma a evitar a contaminação 
do produto. 

Na etapa seguinte o pó é submetido a um tratamento com ácido clorídrico. Ao final da 
lixiviação, o licor é retirado por transbordamento e o pó repolpado várias vezes com 
água. Posteriormente, a polpa é cennifugada, obtendo-se um material com cerca de 7% 
de umidade residual , que finalmente é seco em reatar de polipropileno através de 
convecção forçada com ar pré-aquecido. 

Beneficiamento químico 

O beneficiamento químico engloba as operações de Iixiviação fluoridrica e cloração a 
alta temperatura. 

Os ensaios de lixiviaçâo fluorídrica foram realizados em escala de laboratório, em 
reatares de polipropileno, aquecimento indireto em banho-maria e agitação mecânica 
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com impelidores também em polipropileno. Após a lixiviação, os sólidos são 
separados do licor por sifonagem, lavados exaustivamente com água até pH = 7 e secos 
em lâmpada de infra-vermelho. O ácido fluorídrico é de pureza analítica. 

Os ensaios de cloração a alta temperatura envolveram diversos tipos de equipamento, 
incluindo: 
• reator de leito fixo horizontal, de quartzo, para pequenas quantidades (<I5 g) de pó; 
• reator de leito revolvido horizontal, também de quartzo, com capacidade para 150 g 

de pó por batelada; 
• reatares de leito fluidizado, de diversos diâmetros e diversas capacidades, 

funcionando de forma contínua. 

Foram testadas diversas alternativas de processo, incluindo cloração com misturas 
cloro (Ch)-cloreto de hidrogênio (HCI) e cloro-hidrogênio (H2), diluídas ou não com 
nitrogênio ou ar purificado. 

Análises químicas 

Após os ensaios de beneficiamento, as amostras de pó foram solubilizadas em ácido 
fluorídrico e analisadas quimicamente, usando-se as seguintes técnicas: 
• espectrometria de absorção atômica (AAS): Li, Na e K; 
• espectrometria de plasma (ICP): Fe, Ti, AI, Ca e Mg 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Beneficiamento tisico 

São apresentadas na Tabela I as composições químicas de algumas lascas antes e após 
o beneficiamento tisico. Nesta sequência de experimentos a etapa de lixiviação 
clorídrica foi realizada nas seguintes condições: 
• concentração de HCI: 20% (em peso); 
• percentagem de sólidos: 50%; 
• tempo: 5 horas; 
• temperatura: 55°C. 

Esse resultados indicam que o beneficiamento físico propicia: 
• importante diminuição nos teores de Fe, AI e Ca de todos os materiais tratados; 
• redução variável dos teores de Ti, Li, Na e K, algumas das lascas ensaiadas não 

respondendo de forma satisfatória ,ao tratamento aplicado. 

Os resultados apresentados na Tabela I demonstram que somente as operações de 
beneficiamento físico não permitem a obtenção de pós de pureza adequada à fusão. 
Por essa razão, foi necessária a inclusão de operações de beneficiamento químico, 
cujos resultados são apresentados nas seções seguintes. 
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Tabela 1 - Composição química (teores em ppm) de algumas amostras de 
lascas antes e após o beneficiamento fisico 

Lasca n2 1 Lasca n2 2 Lasca n2 3 Lasca n2 4 
(I) (2) (I) (2) (I) (2) (1) (2) 

Fe 2,0 1,0 5,5 5,0 1,5 1,2 2,5 2,5 
Ti 1,5 0,6 7,0 1,6 3,0 3,0 1,5 0,8 
AI 17,0 14,5 48,0 17,0 40,0 31,5 52,0 38,1 
C a 7,5 3,5 7,0 3,5 7,5 2,4 6,0 3,3 
Mg 0,5 0,3 1,0 0,2 N.D. 0,4 1,0 0,3 
Li 1,5 1,5 3,5 1,1 N.D. 2,7 3,5 3,5 
Na 4,0 4,0 5,5 5,5 18,0 16,5 30,0 4,2 
K 1,5 1,5 5,5 1,8 5,0 3,5 8,0 3,5 

N.D.- não disponível 
( 1) - composição da lasca bruta 
(2) - composição após beneficiamento fisico 

Lixiviação tluorídrica 

Experimentos preliminares realizados com algumas das amostras de lasca mencionadas 
anteriormente (vide Tabela 1) indicaram que é insuficiente a extração de cálcio ao se 
empregar a cloração a alta temperatura diretamente ao produto do beneficiamento 
físico. Em vista disso, foi incluída uma etapa de lixiviação com ácido fluorídrico, cujo 
objetivo básico é o de remover o cálcio residual do pó antes da cloração. Entretanto, é 
necessário um compromisso entre este objetivo e a inevitável perda de silício para a 
solução, decorrente do seu ataque pelo ácido fluorídrico, segundo a seguinte reação: 

(1) 

São apresentados na Tabela 2 os resultados de um conjunto de experimentos nos quais 
foi avaliada a solubilização da sílica da amostra de lasca n2 1 (após beneficiamento 
físico)- vide Tabela 1 -através dos valores da perda de peso durante a lixiviação com 
HF do pó produto. Esses resultados permitem concluir que: 
• para todas as temperaturas ensaiadas, as perdas de sílica para a solução são 

excessivas ao se aumentar a concentração de HF acima de 4%; 
• como esperado, a perda de sílica decresce ao se aumentar a percentagem de sólidos. 

As composições químicas dos pós resultantes, bem como as condições experimentais 
utilizadas em um conjunto adicional de ensaios de lixíviação fluorídrica da mesma 
amostra de lasca n2 1 (após beneficiamento físico) são mostradas na Tabela 3. Uma 
análise desses resultados indica que: 
• é possível obter um pó de quartzo com I,5 a 2,0 ppm de Ca ao se lixiviar esse 

material nas seguintes condições: 
- % sólidos: 33,3%; 
- concentração de HF: 4%, em peso; 
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- temperatura: 60°C; 
- tempo: 120 min. 

• nessas condições, a parcela de sílica solubilizada é de cerca de 4%; 
• a lixiviação com HF permite obter também uma boa redução nos teores de Fe e K 

do pó. 

Tabela 2 - Perda de peso de uma amostra de pó de quartzo na lixiviação com HF 

Teste Tempera- % cone. Tempo Perda de 
n2 tura ·("C) sólidos HF(%) (min) peso(%) 
1 80 16,7 20 30 41,2 
2 80 16,7 4 30 5,8 
3 60 16,7 4 30 5, I 
4 60 16,7 4 120 7,3 
5 60 16,7 12 75 23,0 
6 60 33,3 4 120 3,8 
7 60 33,3 4 120 4,1 
8 60 50,0 4 120 2,7 
9 40 16,7 4 30 4,0 
lO 40 16,7 20 30 21 ,5 

Tabela 3- Composições químicas (teores em ppm) de pó de 
quartzo após lixiviação com HF (1) 

Amostra TESTE Nº 
inicial II 12 13 14 15 16 

Fe 1,9 0,6 0,3 0,8 0,4 0,7 0,3 
Ti 1,9 1,3 0,9 1,2 1,1 1,0 1,1 
AI 13,3 13,1 13,1 13,2 13,2 13,1 13,2 
C a 3, I 2,0 2,1 1,5 1,7 2,1 1,9 
Mg 0,3 0,2 0,2 0,1 < 0,1 0,2 0,3 
Li 1,1 1,1 I, 1 1,2 1,2 1,2 1,1 
Na 2,9 2,2 2,3 2,4 2,4 2,7 2,6 
K 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

%sólidos - 16,7 16,7 33,3 33,3 33,3 50,0 
~mpo, ntiJ!. - _____@ 30 120 120 30 120 

--- -

(1)- em todos os ensaios: temperatura= 60°C e [HF] = 4%, em peso 
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Cloração a alta temperatura 

A última etapa do processo, cloração a alta temperatura, tem por objetivo o de reduzir, 
dentro das especificações do mercado, o teor das impurezas não removidas nas etapas 
anteriores do beneficiamento. O objetivo básico da cloração é a remoção de impurezas 
contidas, através da formação de cloretos voláteis, os quais são arrastados pela 
corrente gasosa e condensam-se nas partes frias do reator, ou seja, fora da zona de 
reação. Conforme mencionado anteriormente, diversas variantes dessa operação 
unitária foram estudadas, incluindo cloração com misturas Ch-HCl, Ch-H2, cloração 
em leito fixo e em leito fluidizado, sendo os principais resultados apresentados a 
seguir. 

Os experimentos preliminares de cloração a alta temperatura com amostras de pequeno 
porte permitiram chegar às seguintes conclusões [4]: 
• é necessário o emprego de uma temperatura superior a II 00°C para a obtenção de 

uma eficaz remoção das impurezas; 
• o uso de cloro puro como agente de cloração tampouco conduz a uma purificação 

eficaz. Toma-se necessário o emprego de outro gás (hidrogênio ou cloreto de 
hidrogênio) na mistura cloradora. 

São apresentados na Tabela 4 os resultados de um conjunto de ensaios de cloração 
realizados com uma mesma amostra de pó de quartzo quando submetida à cloração em 
diversas condições. Essa amostra de pó, por sua vez, é resultante do beneficiamento 
físico da lasca nQ 1, anteriormente apresentada (Tabela 1), sendo indicada na Tabela 4 
a composição do pó após a lixiviação fluorídrica (alimentação da cloração) . 

Tabela 4- Resultados de testes de cloração com uma amostra de pó de quartzo (I) 

Mistura Teores das principais impurezas (ppm 
Configuração cloradora Fe Ti AI C a Mg Li Na 

Inicial (2) - 1,0 0,7 14,2 1,5 0,3 1,2 3,2 
Leito fixo Ch-HCI 0,5 0,5 13 ,0 0,8 <0,1 0,7 < 1,0 
Leito fixo Ch-H2-N2 (3) 0,4 0,6 13,0 1,2 0,2 0,6 < 1,0 

Leito revolvido Ch-HCI 0,6 0,4 13,1 1,0 < 0,1 0,7 < 1,0 
Leito fluidizado Cl2-HCI-ar (4) 0,2 0,6 13,1 0,8 0,2 1,0 < 1,0 
Leito fluidizado CI2-HCl-ar (5) 0,2 0,6 13,5 0,9 0,2 0,9 < 1,0 

( 1) - em todos os ensatos, temperatura de cloração = I150°C 
(2)- composição após lixiviação com HF (média de várias análises químicas) 
(3) - 20% Ch, 20% H2, 60% N2 
(4)- 10% Ch, 10% HCl, 80% ar 
(5)- 20% Ch, 20% HCl, 60% ar 
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A análise dos resultados da Tabela 4 permite afirmar que: 
• a cloração a alta temperatura permite obter sensível redução dos teores dos 

contaminantes, em especial Fe, Li, Na e K; 
• em menor escala, Ca e Mg também são removidos por meio da cloração; 
• não se obtém redução significativa dos teores de Ti e AI, indicando que essas 

impurezas praticamente não são removidas do pó através da cloração. 

DISCUSSÃO 

Os mecanismos pelos quais os processos de beneficiamento tisico e químico permitem 
purificar o quartzo são discutidos a seguir. 

As impurezas encontradas nos minérios de quartzo podem ser classificadas em 4 tipos 
principais [5] : 

1) Minerais intersticiais. São os minerais que ocorrem fora dos grãos de quartzo . No 
caso de areias naturais, tais impurezas estão liberadas e, em princípio, podem ser 
removidas através do beneficiamento tisico. No caso de lascas, é necessária a 
moagem para sua liberação, mas sempre ocorre a formação de grãos mistos, 
limitando a purificação por processos fisicos; 

2) Inclusões sólidas. Representam os minerais alojados no interior dos grãos de 
quartzo. São impurezas de dificil separação, mesmo por processos químicos, 
somente sendo removidas quando localizadas na superficie dos grãos de quartzo; 

3) Inclusões fluidas. Durante a cristalização do quartzo, fluidos (água, gases e sais 
dissolvidos) são aprisionados em cavidades no interior dos cristais. O choque 
térmico e as operações a alta temperatura podem destruir as inclusões fluidas, 
liberando os líquidos e gases contidos; 

4) Susbstituições na rede cristalina. A rede cristalina do quartzo é um arranJO 
sistemático de tetraedros, nos quais 4 átomos de oxigénio ficam nos vértices e I 
átomo de silício no centro.Entretanto, ocorrem substituições, sendo a do silício pelo 
alumínio a mais comum [6]. Como o Si é tetravalente e o AI trivalente, ocorre um 
desbalanceamento de cargas, compensado pela presença de elementos 
monovalentes, tais como Li, Na e K. 

As impurezas na rede cristalina são as mais dificeis de serem removidas. À luz dos 
resultados anteriormente apresentados, é razoável supor que o ataque com ácido 
fluorídrico conduz à destruição parcial desses tetraedros, facilitando a remoção das 
impurezas, não apenas na lixiviação, como também na etapa seguinte de cloraçào. 

Uma comparação dos resultados do presente estudo com aqueles obtidos por outros 
autores [7] evidencia claramente o efeito benéfico das operações de lixiviaçào 
fluoridrica e cloração. Empregando apenas lixiviação clorídrica a 90°C após o 
beneficiamento tisico, foi produzido [7] um material com teores residuais de Fe, Ca, 
Li, Na e K da ordem de 4 ppm, ou seja, de pureza bem inferior aos pós obtidos no 
presente estudo. 
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CONCLUSÕES 

Foi apresentado wn processo para o aproveitamento, sob a fonna de pó de quartzo de 
alta pureza, de lascas brasileiras de quartzo de 3! e 4! categorias. O processo baseia-se 
em wna combinação de operações unitárias de tratamento mecânico e beneficiamento 
químico. 

No caso de wna determinada lasca de 31
, o emprego desse processo levou à obtenção 

de wn pó com os seguintes teores de contaminantes: 
• Fe: 0,5 ppm Ti: 0,6 ppm; 
• Al : 13,0 ppm Ca: 1,0 ppm; 
• Mg: < 0,1 ppm Li: 0,7 ppm; 
• Na: < 1,0 ppm K: < 1,0 ppm. 

Esse pó, com granulometria na faixa 100-500 j.Ull, constitui uma matéria-prima 
adequada para a obtenção de produtos de quartzo de alta pureza, em particular 
fundidos de quartzo: cadinhos, tubos para fibras óticas ou lâmpadas halógenas e 
vidraria para laboratório. 
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Quartz, both natural and syntlietic, is a raw material largely employed in many 
industrial sectors. For the most sophisticated applications, such as electrical and 
electronics, crucibles and laboratory glassware, tubing used in halogen lamps or 
optical fibres, lascas (lumpy quartz fragments) or high purity quartz powder are used 
as raw materiais. The latter is obtained from lower quality lascas. 

Lascas are normally classified according to their decreasing degree of transparenqr. 
Lascas of 1st and 2nd category are normally exported, while those of lower quality 
usually are not consumed intemationally. Brazil, a traditional supplier of high quality 
lascas, does not produce high purity quartz powder. 

ln this work a process for the production of high purity quartz powder from 3rd and 
4th category Brazilian lascas is outlined. The process is based on a combination of the 
following unit operations: washing and drying of the crude lascas, thermal shock, 
cominution, screening, hydrochloric and hydrofluoric acid leaching, and high 
temperature chlorination. The results of laboratory scale and pilot plant trials are 
discussed, with emphasis on those of hydrofluoric acid leaching and high temperature 
chlorination. The fmal product presents an extremely low levei of harming impurities, 
in particular iron, titanium, aluminium, alkali (lithium, sodium and potassium) and 
alkaline-earth (calcium and magnesium) metais. 

Keywords: quartz powder, leaching, chlorination. 
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