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RESUMO 

A areia proveniente do qum1zito friávcl do município de Itutinga, MG, hoje empregada como matéria p1ima fonte de Si 
na produção de carbcto de silício preto (SiC-preto). foi objeto de estudo de caracterização visando a sua utili:r.ação na 
fabricação de SiC-verde. material que exige teor máximo de 0,03% de Alp

3
. Estudos foram cfetuados sobre amostras 

colctadas na mina c na unidade de beneficiamento de miné1io. resultando cm uma detalhada completa caractcri1.ação 
fí sica , química e mineralógica desses materiais . A distribuição granulométrica dos principais elementos deletérios, AI e 
Fc. muito semelhante para todas as amostras. mostra que há uma pequena concentração nas fraçõcs acima de 0,840 mm 
e um marcante enriquecimento nas fraçõcs abaixo de 0.150 nun. O teor de Alp

3 
nas areias da mina varia entre O. 90% 

e 2,28%. já na areia beneficiada é da ordem de 0.20<%. As principais fontes portadoras de Al
2
0

3 
são minerais micáccos 

c impregnações de hidróxidos de alumínio nos grãos de quartzo. A atrição das areias sob condições de pH alcalino se 
mostrou eficiente na remoção destas impregnações. Os teores de Alp

3 
no material atricionado situam-se entre 0. 11% e 

0. 1 )<}~ para o retido cm 0,074 mm c decaem para O, 10% para o retido cm 0.15 mm. Em ambos os casos os teores de Fcp, 
se enquadram nas especificações requeridas, o que não ocorre cm relação ao Al20" Os resultados obtidos mostraram. 
também. ser possível uma substancial Hcxibili:r.ação da lavra. eliminando os critérios de blcndagcm hoje existentes a 
partir da inclusão da operação unitária de atrição na rota do beneficiamento. uma vez que , dois dos sítios estudados. 
hoje considerados estéreis pelos elevados teores de Alp

3
, podem gerar produtos adequados à produção de SiC-preto se 

submetidos à atrição. Estudos futuros considerando tlotação, clutriação e separação elctrostática devem ser reali:r.ados 
visando minimiz.ar ainda mais os teores de Al

2
0

3
. 

PALAVRAS-CHAVE: caracterização tecnológica, beneficiamento mineraL areia , impre!:,rnação superficial. atlição 

I. INTRODUÇÃO 

A sul da cidade de Itutinga, MG. na Serra do Ouro Grosso , ocorrem depósitos de areia industrial associadas às faixas 
friáveis da scqüência de quart zitos da unidade litoestratigrúflca Quartzito de Ttutinga de Hcilbron (1984 ). equivalente à 
FonnClção Tiradcntcs de Erbcrt ( 1956), unidade de topo do Gmpo São João De! Rei. 

Este estudo foi desenvolvido sobre as areias proveniente das frentes de lavra dCI Mina Ponte AltCI c sobre o produto do 
seu beneficiamento (areia limpa).A areia industrial de alta pureza obtida após o beneficiamento atende a um mercado 
específico como matéria prima na fabricação de carbcto de silício- SiC- (carborwulum) . Há uma grande diversidade de 
carbetos de silício oferecidos ao mercado com diferentes especificações. o material chamado de SiC-verde conespondc a 
variedade mais nobre do produto , exigindo o emprego de uma areia com baixíssima qmntidadc de impurezas. 

Atualmcnte, os diferentes tipos de minério da mina de Ponte Alta são classificados exclusivamente em função das 
diferentes colorações do quartzito . Por este critério , os corpos de quartzito situados a oeste da mina (sítios de amostragem 
04 e 05) são considerados materiais estéreis . Após a realização de uma blcndagem empírica na mina. o minério passa por 
uma unidade de beneficiamento com processo bastante mdimentar, onde as operações unitárias se resumem à lavagem 
e classificação por pcneiramcnto. O produto final obtido, areia limpa, é utili zado na produção das demais variedades de 
SiC, mas não atende às especificações exigidas à produção de SiC-verde, o que foi concluído após algumCI tentativas 
fmstradas de produção em escala industrial. As areias da Mina Ponte Alta não apresentam restrições frente às limitações 
grClnulométricas exigidas pelo processo meta lúrgico, ou seja, máximo de 5% em massa para o mClteriCII retido cm I ,68 
mm c máximo de 5% para o passante cm 0,037 nun. A composição quírnica da areia limpa c as especificações exigidas da 
matéria prima para a produção de SiC-verde são apresentadas nCI tabela I. 
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Tabela I -Teores da areia de Itutinga. bmta c beneficiada c as especificações exigidas para a produção do SiC-verde. 

Compostos 
Teor médio na Teor médio na areia Especificação 

areia bmta (ROM) beneficiada para SiC verde 
Si0

2 
98,1% 99.3'% mín. !J9.5'% 

Fc
2
0

3 
O, l!J% 0,06%) múx. O,OIS'X) 

AI" O, 1,18% 0,15% múx. 0,027% 

Com o objctivo de se avaliar as possibilidades de obtenção de concentrados de areia que atendam <Is cspcciftcações 
exigidas à produção de SiC-verde. bem como. sugerir rotas alternativas de beneficiamento mais adequadas e eficientes, 
observou-se a necessidade de se realizar um estudo detalhado de caracterização tecnológica das areias, que pennitisse 
o reconhecimento das fases minerais portadoras dos elementos deletérios Al

2
0 , c Fcp,. as relações mineralógicas de 

contato e intcrcrcscimcnto entre o quartzo c os minerais contaminantes. 

2. MÉTODO DE TRABALHO 

Publicações relativas à caracterização tecnológica de areias industriais, como a de Tandel (I 993 ), são escassas na 
literatura. Entretanto. San!' Agostino & Kahn (I 997) c Luz, Possa & Almeida (I 998). deixam claro que estudos de 
caractcri;.ação tecnológica devem seguir duas premissas fundamentais: as características jú conhecidas do material em 
estudo c os recursos laboratoriais disponíveis. Desta forma, foi estabelecida c executado o procedimento apresentado a 
seguir, o qual é ilustrado na figura 1. 
• Avaliação in loco das caractcristicas geológicas do depósito. 
• Definição dos sítios de amostragem e da massa mínima das amostras. 
• Amostragem volumétrica c preparação das amostras (nos sítios de amostragem). 
• Amostragem e preparação das alíquotas (no laboratório) . 
• Amílise química das amostras r ai qual- run oj' mine por Jluorcscência de raios X 
• Análises granulo métricas (peneiramcnto e difração a laser) c anúlise química dos produtos obtidos. 
• Separação mineral cm líquidos denso (TBE e di-iodeto de metileno) c separação magnética em separador Frantz. 
• Análise química dos produtos das separações minerais por fluorescência de raios X 
• Anftlise mineralógica dos produtos das separações minerais por estereoscopia, difração de raios X c microscopia 
elctrônica de varredura. 
• Ensaios de atrição sobre as amostras da mina foram ainda realizados após a amílise dos resultados das atividades acima 
citadas. 

As análises químicas foram realizadas pela técnica de espectrometria por lluorescência de raios X (FRX) cm espectrômetro 
Philips, modelo PW2402. A anúlise das amostras coletadas envolveram a determinação de Si0

2
, AI, O,. Fcp

3
• Nap. K,O. 

CaO, MgO, Ti0
2

, MnO. Pp
5

, além da análise de perda ao fogo. 
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Figura 1- Fluxograma da scqüência de alividades realizadas indicando o método de trabalho utilizado. 
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Análises granulométricas foram realizadas mediante pcnciramcnto seco-úmido obtendo-se oito fraçõcs distintas para 
análises químicas por FRX. Paralelamente. foram também cfctuadas análises pela técnica de espalhamento laser de baixo 
ângulo (difração laser) cm equipamento da marca Malvcrn. modelo Microplus . 

As separações minerais foram cfctuadas nas amostras da mina c do sítio ProdutoFina/. Na etapa de preparação, as 
amostras foram classificadas cm 0,(>74 mm por meio de pcneiramcnto a úmido c subdivididas cm duas alíquotas, uma 
para separação cm líquidos densos c outra para separação magnética . As separações cm líquidos densos ocorreram 
cm duas densidades distintas. tctrabromctoctano (d=2 ,95 g/cm3)c di-iodeto de metileno , (d=3 ,30 g/cm1

). Ao final dos 
ensaios obteve-se, portanto. três produtos denominados de : +- 0,07-1 mm .flutuado (d<2,95) . + 0,07-1111111 intermediário 
(2.95<d<3.30) c 1 0,07-lnlln a.fitndado (d>3,30) . Para as separações magnéticas utilizou-se o separador Frantz. modelo 
de barreiras. Os testes foram cfctuados de forma estagiada para a maior eficiência da separação; os produtos magnéticos 
obtidos foram compostos gerando uma única fração magnética por amostra (magnético cm 1,5A I 5", cerca de 22kG) 

As análises dos minerais pesados foram cfctuadas sobre os produtos afimdado dos ensaios de separações cm líquido 
denso. mediante a combinação das técnicas de microscopia cstercoscópica, difratometria de raios X c microscopia 
clctrônica de varredura (MEV). A presença de outras eventuais fases portadoras de alumínio foi investigada a partir da 
obse rvação sistemática dos produtos ao MEV com EDS acoplado. Os equipamentos utilizados foram o difratômctro de 
raios X Philips, modelo MPD 1880 com radiação de Cu Ka.c o microscópio clctrônico de varredura (MEV) da marca 
LEO. modelo S440, com espectrómetro de raios X por dispersão de energia (EDS). Oxford. modelo Isis 300. 

Para os ensaios de atrição foi utilizada célula de atrição de laboratório modelo Denvcr-012, para massas da ordem de 
750g de areia a 60'% de sólidos c rotação de 1550 rpm. Foram empregados tempos de atrição de J , 6 e 12 minutos, cm 
condições de pH natural c básico (pH 9,5), pela adição de NaOH Previamente aos ensaios foram removidas as parcelas 
de material retida cm I ,68 mm por pcnciramcnto a seco (presença de agregados fcm1ginosos) . Os produtos obtidos foram 
classificados cm 0 ,074 mm c encaminhados para a anúlisc química com a identificação -1,68 +0,07-lmm a/rifado . 

3. AMOSTRAGEM 

Em função das características do depósito optou-se por uma amostragem volumétrica aleatória. Foram definidos cinco 
sítios de amostragem na mina. de acordo com os critérios de coloração empregados na lavra, chamados assim de Sítio O 1, 
Sítio 02, Sítio 03, Sítio 04 c Sítio 05. Também foram amostrados os materiais da unidade de beneficiamento, recolhidos 
cm três pontos distintos da unidade de processamento: Alimentação, Grossos > li4 ", Produto Final e Rejeito. A figura 2 
mostra a localização dos sítios de amostragem na mina c o esboço da geologia da úrea. 

O procedimento de colcta foi idêntico para todas as amostras proveniente de cada sítio de amostragem. Em função do 
tamanho ou volume do sítio de amostragem, foi definida a massa mínima da amostra inicial. Para o minério in situ a massa 
mínima foi de 150 kg. c para os sítios da planta de beneficiamento, 200 kg. Postciionncntc, através de amostragem em 
pilha alongada de scção triangular, foram retirados 25 kg de areia que compuseram a amostra representativa de cada sítio 
de amostragem, encaminhadas ao Laboratório de Caracterização Tecnológica da EPUSP. 

LEGENDA 

EJ Qtfs- Quartzito friavel 
sericítico 

O Qtf- Quartzito friável 

Mxi- Mica xisto 

9 Sítios de amostragem 

",, Atitude da camada , .,, 
\;7')\ Bancadas da mina 

).::7 

~JJ Vias de acesso 
: .::::: _ _......-

·, ><20 , Cotas topográficas 

ESCALA 

Figura 2- Mapa geológico da mina mostrando os sítios de amostragem. Modificado de Ribeiro & Fiumari ( 1999) 
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4. RESULTADOS OBTIDOS 

4.1 Composição química das amostras estudadas 

As composições químicas das amostras colctadas na mina c na unidade de beneficiamento s<1o apresentadas na tabela II. 

Tabela II- Composições químicas das amostras estudadas (resultados cm 'X, de ó:-;idos) 

Amostra 
Teores(%) 

Si O, Al ,O Fc,O, Na,O K,O C aO MgO TiO, MnO 1',0 
MINA 

Sitio 0 1 97,7 I ,37 0,15 0, 14 0. 11 <0, lO ,-o, 1 o () ,()(,() <0, 10 <0,1 0 

Sítio 02 9X,4 0,90 0.01 <0,10 <0.10 <O .I () • 0.10 (),(J25 ~ O. 10 <0, lO 

Sítio 03 ~m,4 1.06 0.06 <0,10 <0.10 <0.10 <0.10 0.029 ·0. 10 <0. 10 
Sitio 04 95, 1 1.33 0,12 <0, 10 0,23 <0,10 ·· O. IO 0.019 <0,10 · ·O. IO 

Sít io 05 95 , 1 2.28 0.42 0, 12 <0, lO <0,10 <0 ,10 0,060 · .0,10 <0. I O 
BENEFICIAMENTO 

Ali mentação 97.X 1,00 0,06 <0,10 ·:0.10 <O, IO <0. 10 0,03 <O. lO ·· O. IO 

Produto Final 99.4 0.20 0,02 0,11 <0.10 <0.10 <0, I O 0.020 . 0,10 <0.10 
Grossos> l /4" 98, 1 0,46 0.12 <0, 10 <0, 10 <0.1 o <O. I o 0,015 ~ O, 10 . (l,l () 

R.: jcito 91,3 5.64 0,44 <0 , 10 0.42 < (lJ() <0. 10 0.10 <0. 10 ·· O. lO 

Em funçiio dos teores de AlpJ' Fc
2
0, c Ti0

2 
o Sítio 02 é o que apresenta o melhor material da mina. enquanto o Sítio 

05 . o pior. Também fica evidente que o beneficiamento aluai rcdu7. substancialmente os teo res dos elementos delet érios : 
entretanto. o teor de Al

2
0

3 
(0 ,20%) continua muito acima da cspccificaç<1o para a produçí1o de SiC-verde (0,0.1%). 

4.2. Análise granulométrica e análise química por fração 

Os resultados de análise granulo métrica com química por fraçiio siio apresentados na tabela 11 I para as amostras que 
representam os c:-;trcmos em tennos de qualidade de minério c para o produto final do beneficiamento. 

Tabela III -Resultados das análises granulo métrica c química por fraçiio para os Sítios 02 c 05 c o Produto Final 

SÍTIO 02 SÍTIO 05 I'RODUTO FINAL 
FRAÇÃO %) etn Teores(%) Distr (%) 01b Clll Teores(%) Distr (%) ~-ó Clll Teores(%) Di str (%) 

(mm) massa AI, O Fe,O AI,O massa AI,O Fc_,O AI ,O ma ssa AI,O Fc O AI,O 
+0,84 1, 1 0,79 <0,0 1 0,94 0,8 5,23 3,22 1.8 2.2 0,99 0, 10 17,4 

-0,84 +0,60 5,2 0.13 <0,01 0,74 1,5 1,87 (),35 1,2 6,2 0, 12 0.01 5,8 
-0,60 +0,42 20,8 0,09 <0,01 2,05 8,5 0.98 0,17 3,7 24.4 0,09 <0,01 17.1 
-0,42+0,30 32,1 0,08 <0 ,0 1 2,81 23 ,5 0.53 0,10 5,5 29, 1 O,OX <0,01 18,2 
-0,30 +0,21 20,2 0,12 <0,0 1 2,66 27.0 0,58 0.13 7,0 22 ,9 0.07 <0,01 12.5 
-0.21 +0,15 10,8 0.22 <0,01 2,6 1 17,4 1,08 0,22 8,4 10,7 0.1 3 0,01 10,8 

-0, 15 +0.074 6,0 0,68 <0,01 4 ,46 13, 1 2, 14 0,37 12,5 4,1 0,23 0 ,()) 7,4 
-0.074 3.8 20.0 0.0 1 83,7 8.2 16.4 2,18 59.9 0,4 3,ú3 0.51 10.7 

To tal calculado 100,0 0,91 100,0 100,0 2,25 0,37 100,0 100,0 0, 13 100.0 
Total dosado 0.90 0,0 1 2.28 0.42 0,20 0,02 

Diante destes resultados, dentre outras considerações, é importante salientar que: 
·De forma geral, 75% em massa das amostras de minério situa-se entre 0,60 c O, I 50 mm. Apenas I 0% do material estilo 
contidos acima de 0,60 mm c cerca de 15%em massa abai:-;o de 0 ,150 mm. 
• Em todas as amostras há uma concentraçiio dos elementos deletérios nas fraçõcs extremas; contudo, é muito evidente a 
alta concentraçiio de alumínio e de ferro abaixo de 0,074 Irun, bem como. o seu indesejável enriquecimento já a partir de 
O, 150nun. Essa característica também é ilustrada pela distribuiçiio de Alp, c Fcp

3
. 

• O material do Sítio 05 é o que apresenta a maior quantidade de finos, 2 I ,3% cm massa abaixo de O, 150 mm c apenas 
2,3% acima de 0,60 mm; a amostra do Sítio 02, por sua vez, possui apenas 9,8% cm massa passante cm O, 150 mm c 
6,3% acima de 0,60 mm. Contudo, é interessante notar que na fraçiio passante cm 0,074 mm o teor de Alp, é de 16,4%, 
enquanto que no Sítio 02, para a mesma fração, o teor de Alp

3 
é de 20,0%. Comparando-se a distribuiçiio de AIPr nota

se que o Sítio 02 concentra 84% nesta fraçiio fina, passo que no Sítio 05 este valor é de 60%, com uma maior parcela do 
alumínio disperso cm outras frações. 

676 



XIX ENTMME- Recife. Pernambuco- 2002. 

4.3 Separações Minerais 

Separaç;1o cm líquido denso. Os resultados das separações cm líquidos densos são apresentados na tabela IV para as 
amostras que representam os c:-;t rcmos cm tcnnos de qualidade de minério c para o produto final do benefi ciamento. 

Tabela IV- Resultados dos ensaios de separações minera is cm líquidos densos 
Amostra 0 Ó Clll Teores (0io) J)istrib ui <;ão (" 'o) 

Produto 1nassa Si(\ A I,O Fc,O K,O C aO TiO, S O, AI,O Fc,O TiO, 
Sitio 02 

' 0Jl74mm flutuado ')(í .J 9iU <U4 0,0 1 <0. 1 o ()_I() OJl l 97.3 23.0 7(>.7 17.4 
'0.074 mm intcnm:diúrio OJl I 45.9 41.5 22X 0.49 0.77 5.21 0.01 0.5 4.0 1.9 

I 0.074mm afundado ()Jl3 I 0.4 XXl 3.X5 · tl.IO 0.15 59 .0 0.00 0.2 14.2 45.(, 

-O,ll74mm 3.X2 6% 20 .0 0 .0 1 <cO. IO ·-0. 1 o CL.1l 2.7 76,2 5.1 .\5. 1 
Total calcul ado I 00.00 975 1.00 0.0 1 0.04 100,0 I 00.0 tOO.O 100.0 

Sítio 05 
+ 0.07-lmm flutuado 91.7 97.5 0,73 0.13 <O. IO <0.10 0J)2 93.7 3X.9 34,1 22.4 

·HJ,074mm intcrmcd iúrio 0,05 33.X 20 .0 39.3 1.25 0,21 2.96 0.02 0.4 5.9 2.3 
! 0Jl74mm afundado 0.07 162 16. 1 29.1 0.42 ()JJ9 28.7 (),01 0,5 6.X 34.7 

-O.ll74 mm R.22 73.3 16.4 2. 1X 1.69 . 0. 10 0.30 6.3 60.2 53.2 40.7 
Total calculado I 00 .o 9).4 2.04 O.J4 0.06 100.0 I 00 .O 100 .0 100 .0 
Pmduto Final 

1 0.074mm llutuado 9') .(, 9X.I 0. 15 O.lll • 0. 1 o . O .I() 0 .01 99 .7 87.9 52.5 2(>.9 
: 0 ,074 mm i ntcnncdiúrio 0 .0 1 41.2 33.4 lú.9 0.90 0.75 3.80 0.00 2.0 6.S 1.7 

~- 0.074mm ai'und ado 0.03 lU 10 .9 25.1 0. 11 O .l O 42 .7 0.00 2. 1 32.S 6 1,9 

-OJJ74mm O .JS S6.4 3.6.1 0.51 0.40 022 0 .5ú 0.3 8. 1 7.8 9.5 
Total calculado 100.0 'JS.O 0. 17 0.02 0.02 100.0 IOOJl 100.0 100.0 

Co nforme os resultados apresentados na tabela acima se obsclV'a que: 
· A rcduç;!o do teor de Al

2
0

1 
c Fc,O, nos produtos 1 0,07./ 111111 ./lutundo cm relação ao teor das amost' 1s ln! qual. se dcYc 

fundamentalmente ú remoção da fraçJo fina ( -0.<>74 mm) c não propriamente;) retirada de minerais pesados. 
• Mesmo na amostra do Sítio 05. aquela com maior quantidade de minerais pesados, a parcela de alumínio devida. 
c:-;clusivamcntc, ;) presença de minerais pesados cm relação ao total deste elemento na amostra é de apcn;, ; I%. Em 
valores absolutos, o teor de Al

2
0

3 
referente aos minerais pesados na fraçJo retida em 0,074nun alcança O,(ll%. 

• As porcentagens cm massa dos produtos "intermediários" c ''afundados" somadas representam, no má:-;imo, 0,12% da 
massa total da amostra , va lor esse obtido para o Sítio 05. Nas demais amostras esse va lor não ultrapassa 0,05%. 
• O produto +0.07./ mm.flutumlo que deveria apresentar uma areia "purificada", é responsável por 23% do alumínio 
presente no Sítio 02 c 39'% no Sítio 05, enquanto que na amostra Produto Final esta contribuição chega a 88%,justamcntc 
por ela contar com uma diminuta parcela de material passante cm 0.074 mm. 

Separação magnética cm Franl!.. O principal objcti vo desta separação foi a retirada das micas presentes no minério, assim 
como, de outros minerais contamina ntes paramagnéticos Os resultados das separações magnéticas cm Franl!. anMiscs 
químicas são apresentados na tabe la V a seguir. 

Tabela V- Resultados de separação magné tica cm Frantz das amostras da mina c do beneficiamento 
0o c1n Teores(%) Di s tribuição (~ó) 

rnassa Si O, AI} .), Fc O 
2 ] Kp C aO Ti(\ Si O~ J\ 1

2
0

3 Fc,o , TiO, 

Sítio 02 
+-O,S4 mm 1,1 96,5 0,79 <0 ,0 1 0, 10 <0. 10 0 .04 1,1 0.9 1.2 

-0,84+0.074m m mag. 0.2 76 ,3 IS,J 1.61 1.27 9.5X 0, 1 3. 1 33 .2 45.1 
-0.84+0Jl74mm não mag . 94.9 98 , 1 0. 19 0,01 <0. 10 <0.10 0,0 1 96.0 18,3 62 ,1 18,2 

-0Jl74 llllll 3.X 69,6 20,0 0 ,0 I <0, lO <0.10 0)3 2.7 77,7 4,7 35.5 
Total ca lc ul ado 100 .0 97.0 0 .98 O .O I 0 ,04 100.0 100.0 100 () 100 o 

Sitio 05 
1 O.X4 mm o.s S5.S 5.2 3.22 0,7X <0. 1 o 0,21 0.7 1.9 7.6 2,5 

-O,S4 1 0,074mm mag. 1.3 59,3 2 1.6 5,53 3.3S 2 ,16 O,S 13 ,4 21.9 43.7 
-0,84t 0,074mmnão mag. S9.7 %,S 0.44 0,05 <0, 10 <0.10 0.0 1 ')2 .1 19,2 15,0 14.2 

-0,074 mm X.2 73,3 16,4 2,1 X 1.69 <0.10 0.30 6,4 ú5 .5 55 .5 39.6 
Total calc ulado 100 o 94 3 2.06 0.32 0.06 100 o 100.0 100 () 100.0 
Produto Final 

IO,X4 111111 ')') 98, 1 0,29 0,10 <0,10 <0.10 0.03 ') ' .1 ,9 8,7 3,3 -,- -,.) 

-O,S4 +0Jl74111m mag. 0,3 71 .6 14. 1 4.24 2,60 4.76 0.2 24.6 50.7 62.X 
-0,84 I 0,074mm não mag .. 97. 1 97.2 0 , 11 0,01 <0,10 <0. 10 0,01 97,2 6.1.4 32.7 24.4 

-0.074 111111 0 ,4 X6.4 3.63 0,51 0,40 0.22 0,56 0,3 X. I 7.S 9.5 
Total calculado 100.0 97 . 1 0.17 0.02 0.02 100.0 100.0 100.0 100.0 
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A partir dos resultados acima expostos, pode-se concluir que: 
• Os teores de Alp

3
junto aos produtos não magnéticos não sofreram a redução esperada, enquanto que os teores de Fe

2
0

3 
\, 

foram adequados apenas pela remoção ~a fração fina ( -0,074mm). Nas amostras da mina, os teores para estes produtos 
variam de O, 19% a 0,44% de Alp

3
, corroborando com a sugestão da existência de outras fontes de alumínio além dos I f, 

minerais micáceos ou pesados. 
• A parcela de Alp

3 
junto aos produtos -0,84+0,074mm nâo mag para as amostras da mina representam de 18,3% a 

19,2% do total contido nas amostras estudadas e 63,4% para o Produto Final. 
• Os produtos magnéticos são constituídos essencialmente por minerais micáceos e quartzo apresentando elevados teores 
de Alp

3 
(14% a 23%) e, subordinadamente, de Fep

3 
(1 ,6% a 5,5%), Kp (até 3,4%) e Nap (até 0,4%). 

4.4. Análises Mineralógicas 

Minerais pesados. Mediante observações ao microscopto estereoscópico, difratometria de raios X e MEV foram 
identificados óxidos de ferro (goethita, hematita), rutilo, anatásio, cianita, zircão, monazita pseudomorfos de pirita, e de 
alumino-fosfatos (gorceixita/goyazita?). A cianita refere-se a principal fonte de Alp

3 
dentre os minerais pesados. 

Impregnação superficial. Observações de imagens de elétrons retroespalhados ao MEV (contraste de número atômico}, 
evidenciaram a presença de uma cobertura parcial das partículas de quartzo por material de maior número atômico, que 
confirmou tratar-se de AI e O por análise de EDS (provável gibbsita), conforme indicado nas figuras 3 e 4. 

Feições semelhantes foram observadas para todas as amostras estudadas, indicando que o recobrimento superficial 
corresponde a uma das principais fontes de alumínio, tanto para o Produto Final, quanto para os produtos purificados 
obtidos nos ensaios de separações minerais (flutuados e nâo magnéticos). Uma estimativa da distribuição do Al

2
0

3 
nas 

amostras estudadas é apresentada na tabela VI. 
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Tabela VI- Estimativa da distribuição do Alp, nas amostras estudadas 
·' 

Fase mineral Sitio I Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Sitio 5 
Minerais pesados(%) I I < I < I 3 
Minerais micáceos (%) 49 34 50 50 52 
Impregnação superficial(%) 50 65 50 50 45 

"' 

Produto Final 
2 

48 
50 

10 
Energy (lo:l! \1) 

Figura 3- Amostra +0,074 mm .flutuado do Sítio 05. Imagem de elétrons retroespalhados à esquerda e imagem 
de elétrons secundários à direita (morfologia). Espectro de EDS das porções mais claras na imagem de elétrons 

retoespalhados evidenciam a natureza das impregnações superficiais (AI e O- provável gibbsita) 
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Fe Fe 

10 
Energy(ke\.') 

Figura 4- Amostra +0, 074flutuado do Sitio 1, imagem de elétrons retroespalhados ao MEV. O material contornado 
compreende impregnações superficiais de gibbsita (?),ora preenchendo microfraturas dos grãos de quartzo; à direita, 

espectro de EDS referente à área assinalada na fotomicrografia . (Si referente ao quartzo do substrato da película). 

4.5 Ensaios de Atrição 

Uma vez identificada à presença de películas de recobrimento superficial nos grãos de quartzo como a principal fase 
portadora de alumínio, realizou-se uma série de testes exploratórios de atrição visando avaliar as possibilidades de 
minimizar os teores de alumínio. Os resultados obtidos, de acordo com as condições mencionadas no item 2, comparados 
com os das amostras cabeça e produtos de separações minerais são apresentadas na tabela VIL 

Tabela VIl- Teores de Alp
3 

nos produtos de atricionados em diferentes tempos de atrição em condições ~e pH alcalino 
em comparação com os teores dos produtos das separações minerais 

Teores de Al,0
3 

(%) 

Amostra Produtos dos ensaios de atrição Tal qual Produtos das separações minerais 

3 min 6 min 12 min (ROM) flutuado não mag. 

Sítio I 0,15 0, 15 0, 14 1,37 0,47 0,36 

Sítio 2 0,14 0,13 0,11 0,90 0,24 0,19 

Sítio 3 0,20 0, 18 0,14 1,06 0,24 0,20 

Sítio 4 0,20 0,17 0,15 1,33 0,33 0,23 

Sítio 5 0,28 0,25 0,23 2,28 0,73 0,44 

Produto Final -- -- -- 0,20 0,15 0, 11 

Com base nestes resultados, as principais conclusões sobre a influência da atrição sobre os material são: 
• Estes ensaios foram bem efetivos para minimizar os teores de Alp

3
, que atingiu valores entre O, 11 % a O, 15% nos 

produtos atricionados, para uma recuperação em massa da ordem de 90%. Em relação ao Fep
3 

a atrição foi pouco 
significativa, uma vez que a contaminação superficial deve-se, essencialmente, a hidróxidos de alumínio (?). 
• Os ensaios sob pH básico e maior tempo de atrição propiciaram uma melhor limpeza dos grãos de quartzo. 
• À exceção da amostra referente ao Sítio 5 (hoje considerado estéril), todos os produtos obtidos apresentaram teores 
de Alp

3 
inferiores ao do Produto Final do beneficiamento, ou seja, valores entre O, 11 e O, 15%, contra 0,20% de Alp

3 

para o Produto Final Os teores alcançados foram também inferiores àqueles dos produtos obtidos mediante os ensaios de 
separações minerais:+0,074mmflutuado e +0,074mm não mag. 
• A coloração rosada, mais fortemente observada em alguns locais da mina, refere-se, essencialmente, à impregnação 
superficial e de microfraturas por gibbsita (?),passível de ser removida em uma etapa de atrição. 
• O alumínio remanescente nas amostras está associado à presença das micas e, bem secundariamente, à cianita. 

Complementando os ensaios de atrição, foi efetuada a análise granulométrica de uma amostra composta por partes iguais 
dos produtos -1,68+0,074mm atritado- 12 min.- pH básico- referentes aos Sítios 1 a 5. Verifica-se que na fração-
0,15+0,074 mm o teor é de 0,39'Yo de Alpl" A simples remoção desta fração permite baixar o teor médio do produto de 
atrição de O, 13% para O, I 0% de AlPv aliado a uma recuperação em massa de 85% sobre a alimentação. 
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para todas as amostras estudadas, Sítios O I a 05, observam-se comportamento muito semelhante nas distribuições 
granulométricas dos principais elementos deletérios . AI c Fc: pequeno enriquecimento nas fraçõcs mais grossas. acima de 
0,840mm. com concentração marcante destes elementos nas fraçõcs mais finas, abaixo de O, l50mm. 

Para o material acima de 0,074 mm os teores de Fc
2
0, se enquadram nas especificações requeridas, o que mio ocorre cm 

relação ao Alp
3

, particulanncntc para a fabricação de SiC-Verde (0,03'% de Alp). As principais fontes portadoras de 
Alp

3 
estão associadas aos minerais micáccos, bem como, <l presença de impregnações por hidró:-.:idos de alumínio na 

superfíc ie dos grãos de quartzo c. bem secundariamente. a cianita c alumino-fosfatos (minerais pesados) . 

A atrição do material sob condições de pH alcalino se mostrou bastante eficiente para remover as nnpregnaçõcs 
superficiais dos grãos de quart zo: os teores de Al

2
0, para material resultante dos testes de atrição situam-se entre O, 11 '%a 

0. 15'%. valores estes inferiores ao hoje obtido no beneficiamento mineral considerando lavra sclctiva do minério. 0.20'% 
de Al

2
0

3
. As recuperações cm massa foram. cm média. da ordem de 90'%. 

O critério de blcndagcm empregado, hoje baseado na coloração do minério (fator relacionado ú imprcgnaçilo por AI) , 
pode ser desconsiderado, uma vez que o minério seja submetido a uma operação de atrição na etapa de beneficiamento. 
Adicionalmente. os teores de Alp, obtidos para os produtos de atrição dos Sítios 04 (minério marginal) c 05 (estéril) 
evidenciam que os materiais provenientes destes sítios podem ser classificados como minério. Desta forma . a lavra do 
quartzito pode ser flc:-.:ibilil'.ada. ampliando substancialmente as reservas c.\istcntcs. valorizando os recursos minerais 

Estudos complementares considerando as alternativas de clutriação. separação clctrostútica c notação devem ser cfctuadas 
visando minímizar ainda mais o Al

2
0 3 de remanescente , associado essencialmente aos minerais mic;íccos. 
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