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Ultimamente, no Brasil, vários pesquisadores estudam fontes alternativas para produção de feldspato, a partir de 
nefelino sienito, areia feldspática e granitos, no entanto, até o momento, nenhum projeto nessa área atingiu a 
operação comercial. Desta forma, todo feldspato produzido no Brasil é proveniente de pegmatitos. Na região 
nordeste e norte de Minas Gerais encontram-se as principais províncias pegmatíticas do Pais, no entanto os 
métodos de lavra e beneficiamento, até então empregadas, são ainda extremamente empíricos e predatórios, isto 
é, sem o uso adequado de tecnologia. Os métodos de concentração utilizados são rudimentares e consistem 
apenas de uma catação manual, na frente de lavra, no próprio local de detonação primária. Por outro lado, a 
demanda interna de feldspatos aumenta cada vez mais com o crescimento da produção dos materiais cerâmicos, 
particularmente do porcelanato. Diante desse cenário, o presente trabalho objetiva o aproveitamento do feldspato 
contido em pegmatitos, por meio de flotação. Foi estudada, em escala de laboratório, a recuperação do feldspato 
contido em amostra de minério proveniente de pegmatito do norte de Minas Gerais, visando à obtenção de 
produtos para as indústrias cerâmica e de vidro. O minério foi moído abaixo de 28 malhas (granulometria de 
liberação), em moinho de barras, deslamado e submetido a um condicionamento. A seguir, procedeu-se a 
separação dos constituintes minerais, por flotação, segundo as etapas: i) flotação catiônica da moscovita em meio 
ácido (pH 2,5 a 3); ii) flotação aniônica para remoção dos minerais de ferro, em meio ácido (pH 2,5 a 3), com 
sulfonato de petróleo; iii) separação do feldspato/quartzo por flotação catiônica, em meio ácido (pH 2,5 a 3) à 
base de HF. Por último, o concentrado de feldspato foi submetido a separação magnética usando separador de 
rolos de terras raras, para remoção de minerais magnéticos remanescentes. Os resultados obtidos são bastante 
promissores e mostraram que a flotação é uma técnica viável para recuperação de feldspato em rochas 
pegmatíticas. O processo de concentração elevou o teor de álcalis (Na20 + K20) de 12,30% para 14,20%, como 
também reduziu o teor de F e20 3 de O, 15% para 0,05%, além de resultar em um subproduto com especificações 
de areia feldspática. 
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INTRODUÇÃO 

Nos pegmatitos é comum encontrar os seguintes minerais industriais- caulim, espodumênio, feldspato, 

mica, quartzo e gemas de cor, e minerais de metais como tantalita/columbita, berilo, ambligonita, dentre outros 

(Luz et ai., 2003). Esses minerais são consumidos nos mais diversos seguimentos econômicos, com destaque 

para as indústrias de transformação- como indústria de vidros, de cerâmicas, de papel, metalúrgica, eletrônica e 

química. No Brasil, os pegmatitos são a principal fonte de feldspato. O termo feldspato engloba uma série de 

silicatos de alumínio, contendo proporções variadas de potássio, sódio, cálcio e algumas vezes o bário. 

Nos casos de fabricação de vidros e vitro-cerâmicos, os contaminantes e as impurezas são indesejáveis, 

pois os critérios de especificações dos produtos são bastante rígidos e exigem limites restritos da composição da 

matéria-prima (Viti et ai., 2003). Na fabricação de cerâmicas de revestimentos, os limites da composição 

química e mineralógica da matéria-prima são mais flexíveis. Além disso, esses produtos são sinterizados em 

temperaturas mais baixas, utilizando proporções de feldspatos menores do que na fabricação de porcelanas ou 

grês porcelanatos. Cabe lembrar que a massa cerâmica de porcelanato pode conter até 50% de feldspato (Kr. Das 

e Dama, 2003). A função do feldspato no corpo cerâmico é promover a fusão a uma temperatura mais baixa 

(Eppler, 2002). No vidro é a fonte principal de alumínio, além da função de fundente. As empresas de vidro que 

consomem alumina estão voltando a utilizar o feldspato, em decorrência dos preços da alumina serem mais 

elevados, além de cotados em dotar (Coelho et ai., 2000). 

O principal processo utilizado para tratar os pegmatitos é a flotação, separando o feldspato do quartzo , 

da mica e de impurezas como os minerais de ferro. Os contaminantes podem dificultar o processo de flotação, 

entretanto o feldspato pode ser separado do quartzo por flotação catiônica em valores de pH na faixa de 2,0 a 3,5 

com adição de ácido fluorídrico. Em meio que contenha ácido sulfúrico, a moscovita responde melhor à flotação 

catiôni~ do que os outros minerais. (Abdei-Khalek et ai., 1994; Oliveira, 1980 e Braga et ai., 1999). 

O presente trabalho visa o estudo do efeito de diferentes parâmetros operacionais que afetam as 

flotações para a separação dos minerais contidos no pegmatito, objetivando o aproveitamento mais racional dos 

minerais de interesse econômico, particularmente o feldspato para a indústria de vidro e cerâmica, combinando 

as técnicas de britagem, moagem, classificação, flotação e separação magnética. 

DESENVOLVIMENTO 

A Figura I ilustra o fluxograma simplificado do processo de concentração da rocha pegmatítica. A 

amostra fornecida ao CETEM foi britada em circuito fechado com uma peneira de abertura de 3,32 mm (6 

malhas), homogeneizada e quarteada em frações de 2 kg . 

Para análise química da amostra média (h ead sample), uma fração foi moída em moinho de barra, 

durante 8 min, para obter um produto abaixo de 0,83 mm (20 malhas). A seguir, preparou-se uma pilha de 

homogeneização, da qual foram tomadas alíquotas para análises. Assim, a amostra média foi analisada por 

difração de raios X e fluorescência de raios X, para determinação dos teores de: Ah03, CaO, Fe20 3, K20, P20 5, 
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Na20, Si02, Ti02 e perda ao fogo. A composição mineralógica semi-quantitativa foi determinada com auxílio 

das análises por difração de raios X e fluorescência de raios X. 

A separação dos minerais contidos na rocha pegmatítica foi realizada pelo processo de flotação. 

Inicialmente, o minério foi moído a 80% abaixo de 28 malhas, em moinho de barras com 66% de sólidos e 

deslamado em peneira de 0,044 mm (325 malhas). Em seguida, procedeu-se a flotação da mica em duas etapas 

de flotação e três condicionamentos. Em todas as etapas de flotação da moscovita, o ajuste do pH foi realizado 

com H2S04 para o valor 3,00. As condições da flotação para a separação da mica estão descritas na Tabela 1. 

I Preparação I da Amostra 

! 
I Flotação da Mica I 
! l ! 

I Rejeito I I Concentrado I moscotita 

I 

I Flotação dos J Minerais de Ferro 

! ! 
I Rejeito I I concentrado J 

minerais de ferro 

I 

I Flotação do I Feldspato 

! ! 
I areia I I Concentrado I feldspatica do Feldspato 

I 
I 

I 
Separação Magnética 

I dos Concentrados 
de Feldspato 

Figura I - Fluxograma do processo de concentração da rocha pegmatítica. 

T b 1 1 C d. -a e a - on 1çoes expenmentms para a fl - d otaçao a m1ca, CUJO O Htl .. d pJ 01 aJusta o com H SO 2 4· 

Condicionamento Condicionamento 

Condições Flotação Flotação 
Op_eracionais I 2 rouf!.her 3 Scavenf!.er 

Amina (g/t) 200 - - 100 -

(I) O. Comb.(g/t) 250 - - 125 -

(2) O. Pinho (g/t) o 138 - 138 -
Tempo (min) 4 2 4 2 3 
pH da polpa 3,00 3,00 - 3,00 -

(I) O. Comb.- Olco Combustível, (2) O. Pinho- Oleo de Pinho 
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A remoção dos minerais de ferro foi realizada na etapa rougher. As condições da flotação e do 

condicionamento estão apresentadas na Tabela 2. Na separação do feldspato foi levado a efeito o desaguamento, 

antes do condicionamento, com a finalidade de remover o ácido sulfúrico residual. Para tanto, utilizou-se uma 

peneira com abertura de 0,044 mm (325 malhas). O pH da flotação do feldspato foi ajustado para 2,50, com 

ácido fluorídrico. As condições experimentais dos condicionamentos e da tlotação constam na Tabela 3. 

Tabela 2- Cond · --- -· - ------ - -- - -- -- ------- - - -- --- - - - T - - ---- -fl - d · de fc --- -- -- - - - - - ~ - -- - -
H fc .. 
-- -- - - - -- d H,SO -- - - -- ... - - ~ -

Condições operacionais Condicionamento Flotação I 

Rougher 
Sulfonato de petróleo (g/t) 400 -

Tempo (min) 4 4 
pH da polpa 3,00 -

Tabela 3 - Cond· -- ----- -- - ------ - - --- - --- - ------- - tl - do feld -- - - ---- - - -- - -- -- - -- - ----7-- - -
H fc .. d HF ----- -- --- ----- - - ------ -

Condicionamento Condicionamento 

Condições Flotação Flotação 
O_Q_eracionais I 2 rougher 3 Scaveng~r 

Amina (g/t) 300 - - 150 -

(1) O. Comb. (g/t) 250 - - 125 -

(2) O. Pinho (g/t) o 200 - 200 -
Tempo (min.) 4 2 3 2 2 
pH da polpa 2,50 2,50 - 2,50 -

(I) O. Comb.- Oleo Combustível, (2) O. Pinho - Oleo de Pinho 

Para avaliar a granulometria de liberação dos minerais minério (feldspato, quartzo, moscovita) das 

impurezas (ferro) foram realizados ensaios nas mesmas condições de flotação , variando apenas o tempo de 

moagem da amostra: 1 O e 15 min. Na flotação de feldspato, juntaram-se os concentrados rougher e scanveger de 

cada ensaio e submeteram-se a separação magnética, constituindo, assim, o concentrado final de feldspato. Na 

etapa de separação magnética, utilizou-se um separador magnético com tambor de terras raras, com a inclinação 

das aletas entre 7 e 45°, e velocidade do rotor de !50 rpm na primeira etapa e 200 rpm na segunda. 

Foram tomadas alíquotas dos concentrados de feldspato para testes de queima, com a finalidade de 

observar as cores do produto após a queima. Os testes foram realizados na temperatura de 1280°C, durante 2 h, 

segundo uma taxa de aquecimento de 5°C/min. Um dos concentrados foi calcinado a 400°C, durante 6 h, visando 

a remoção de reagentes orgânicos residuais da tlotação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 4 encontram-se os resultados da fluorescência de raios X e absorção atômica, para a amostra 

média (head sample). Os resultados da difração de raios X associados aos resultados de fluorescência de raios X 

permitiram o cálculo aproximado da composição mineralógica da amostra, cujos resultados encontram-se 

também na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Resultados da análise química da amostra média (head sample) realizada por fluorescência de raios X 
e composição mineralógica baseada na associação dos resultados das técnicas de difração e fluorescência de 

raios X 
Análise_guímica da amostra média do minério (head sample)- Fluorescência de raios X 

Composto Teor(%) Composto Teor(%) 

AlzOJ 15,80 NazO 2,3 
C aO 0,08 PzOs 0,02 

FezOJ 0,15 PF 0,21 
KzO 10,20 Si02 71,1 
Ti02 <0,01 

Composição mineralógica da amostra média (head sample) 
Mineral Fórmula Teor(%) 
Albita NaAlSi30g 18 

Microclínio KAlSi30s 53 
Moscovita KA12Si3AI0 10(0H)z 5 

Quartzo Si02 19 
Outros -- 5 

Os resultados dos ensaios de flotação do minério, moído por 1 O min, revelaram uma recuperação em 

massa de 9,73% do concentrado de mica e 24% do concentrado de feldspato (união dos concentrados rougher e 

scavenger). Já os resultados da recuperação em massa do concentrado de feldspato com a moagem durante 15 

min foram melhores, pois aumentou a recuperação em massa para 27,47% de feldspato . O mesmo resultado não 

ocorreu com o concentrado de mica, que diminuiu a recuperação em massa para 6,38%. Os resultados da 

flotação estão apresentados na Tabela 5 . 

Tabela 5- Balanço de massa do ensaio de concentração por flotação do minério moído durante 10 e 15 min. 

Balanço de massa do ensaio de concentração Jor flotação do minério moído durante 10 min. 
Produtos Peso(%) 
Lama 3,94 
Mica-Concentrado rougher 3,14 
Mica-Concentrado scavenger 6,59 
Minerais de Ferro 0,76 
Feldspato- Concentrado rougher 15,66 
Feldspato- Concentrado scavenger 8,41 
Areia feldspática 61,50 
Alimentas;ão 100 

Balanço de massa do ensaio de concentração JOr flotação do minério moído durante 15 min. 
Produtos Peso(%) 
Lama 5,48 
Mica-Concentrado rougher 2,55 
Mica-Concentrado scavenger 4,83 
Minerais de Ferro 1,08 
FeldSQ_ato-Concentrado rougher 20,63 
Feldspato -Concentrado scavenger 6,90 
Areia feldspática 58,53 
Alimentação 100 

Os resultados da análise química dos concentrados de feldspato, com moagem por 10 min e que foram 

purificados por separação magnética (mistura do concentrado rougher com o scavenger) estão ilustrados na 

Tabela 6. O processo de concentração elevou o teor de álcalis (Na20 + K20) de 12,30% na Head Sample para 

13 ,40%, no concentrado. Entretanto, a redução do teor de Fe20 3 foi expressiva, diminuindo de 0,15% para 

0,05%, em relação à amostra média. 
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Tabela 6 -Resultados da análise química do concentrado de flotação do feldspato (rougher + scavenger), após a 
._._t"' ........... Y ..... ...... ......... e ... - ........... do minério moíd · ~ · ...... r~- .. ~ .•..•. . 

Composto Absorç_ão Atômica- Teori%l 
Na20 2,8 
K20 10,6 

Fe20 3 0,05 

Na Tabela 7 pode-se observar que o rejeito do processo de concentração da rocha pegmatítica, com uma 

moagem do minério, durante lO min, contém li ,80% de álcalis (K20 + Na20) e 0,06% de Fe20 3, sendo 

considerada uma areia feldspática (acima de 8% de álcalis). Os balanços metalúrgicos e de massa da última etapa 

de concentração, na qual foram obtidos produtos de interesse comercial, o feldspato (concentrado de feldspato 

rougher + scavenger) e a areia feldspática, estão ilustrados na Tabela 8. 

Tabela 7 -Teor de álcalis e de Fe20 3 do não flotado (areia feldspática) da etapa de separação feldspato/quartzo, 

resultante do processo de concentração do minério moído por lO min. 

Comr_osto Absorção Atômica- Teor(%) 
Na20 1,2 
K20 10,6 

Fe203 0,06 

Tabela 8- Balanço de massa e metalúrgico dos produtos obtidos na flotação rougher e scavenger do feldspato, 

com o minério moído durante lO min. 

Produtos %peso Mie. (I) Dist. Alb. (2) Dist. Si02 Dist. Feldspato Dist. 
(%) Mie. (%) Alb. (%) Si02 (%) Feldspato 

Cone. Feldspato 28,13 62,72 28,13 23,69 47,7 13,59 16,40 86,41 31,70 
2 

Areia Feldspática 71,87 62,72 71,87 10,16 52,2 27,12 83,60 72,88 68,30 
9 

Alim. Cal. 100 62,72 100 13,96 100 23,31 100 76,69 100 
Mie. (I)= Microclínio, Alb. (2) = Albita 

• Pode-se observar que o beneficiamento do minério moído, por lO min, proporcionou um aumento no 

teor de feldspato de 71% (amostra média) para 86% ( albita e microclínio ), além de proporcionar um subproduto, 

a areia fe1dspática, com 72% de feldspato. 

A análise química dos concentrados de feldspato que foram purificados por separação magnética 

(mistura do concentrado rougher com o scanveger), com moagem de 15 min do minério, está apresentada na 

Tabela 9. A flotação, associada à separação magnética, resultou num concentrado de feldspato com 14,20% de 

álcalis (K20 + Na20), proporcionando melhor desempenho que com o minério moído por lO min. Como também 

reduziu o teor de Fe20 3, em relação a amostra média do minério, de 0,15 para 0,07%. 

Tabela 9 - Resultados da análise química do concentrado de tlotação do feldspato (rougher + scavenger), após 
· ficacão oor seoaracão ma2:nética. do minério moído oor 15 · 

~--r-·- -------
Composto Absorção Atômica- Teor(%) I 

Na20 2,8 
KzO 11 ,4 

Fe20 3 0,07 

116 

(i I 

\ 
( ;: 

li ~ 

: 

\I 
I 
I 

I 

I 



• 

' 

t 

Na Tabela 1 O pode-se observar que o rejeito da etapa de flotação do fe1dspato da etapa de separação 

feldspato/quartzo, com uma moagem do minério durante 15 min, contém 11,10% de álcalis (K20 + Na20) e 

0,07% de Fe20 3• No minério moído por 10 min, o rejeito da flotação de feldspato pode também ser considerado 

uma areia feldspática. 

Tabela I O- Teores obtidos (absorção atômica) dos álcalis e de Fe20 3 do não flotado (areia feldspática) quando o 
. • . f, . 'd 15 . mmeno 01 mot o por mm. 

Composto Absorção Atômica- Teor(%) 
Na20 1,2 
KzO 9,9 

Fe20 3 0,07 

Os balanços metalúrgico e de massa da última etapa de concentração, dos produtos de interesse 

comercial, o feldspato (concentrado de feldspato rougher + scavenger) e a areia feldspática, estão apresentados 

na Tabela 11. A v aliando os resultados das Tabelas 8 e 11, pode-se constatar que os rejeitas da flotação contêm 

teores de feldspato em torno de 70% e a sua distribuição (recuperação) fica também em torno de 70%. Já o 

concentrado de feldspato tem uma distribuição (recuperação) de feldspato em torno de 30% e teores na faixa de 

90% de feldspato. 

Tabela 11- Balanços de massa e metalúrgico dos produtos obtidos na flotação rougher e scavenger do feldspato, 
com o minério moído durante 15 min 

Produtos %peso Mie. (1) Dist. Alb. (2) Dist. Si02 Dist. Feldspato Dist. 
(%) Mie. (%) Alb. (%) Si02 (%) Feldspato 

Cone. Feldspato 24,23 67,46 26,91 23,74 42,7 8,81 8,27 91,19 29,79 
Areia Feldspática 75,77 58,58 73,09 10,16 57,2 31,26 91,73 68,74 70,21 
Alim.Cal. 100 60,73 100 13,45 100 25,82 100 74,18 100 
Mie. (I)= Microclíni, A1b. (2) = Albita 

Pode-se observar, pela Tabela 11, que o beneficiamento do minério moído, por 15 min, proporcionou 

um aumento no teor de feldspato, isto é, albita e microclinio. O rejeito da flotação do feldspato pode ser 

considerado um subproduto, a areia feldspática, com teor de 69% de feldspato . O concentrado final apresentou 

um teor de 91% de feldspato , enquanto a amostra média continha 71% em peso de feldspato . 

A Figura 2 ilustra a diferença da cor no teste do cone sinterizado a 1280°C, realizado com os 

concentrados finais, com e sem calcinação, como também com a areia feldspática. Os testes de cones com os 

concentrados finais apresentaram uma textura vítrea, com brilho e sem trincas, entretanto, a areia feldspática 

com mais baixo teor de álcalis, não proporcionou brilho e não sinterizou o suficiente para não quebrar. Outro 

resultado interessante é a cor cinza do cone, para o concentrado de feldspato não calcinado, já que permaneceu 

resíduos de compostos orgânicos da flotação. Os processos de flotação utilizam coletores e espumantes que 

precisam ser removidos para não influenciar nas propriedades do corpo cerâmico formulado com o concentrado 

de feldspato. 
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Figura 2- Teste do cone sinterizado na temperatura de 1280°C. Cone com o concentrado final de feldspato sem 

calcinar (cone mais a esquerda) e calcinado inicialmente a 400°C (cone do meio) e cone com areia feldspática 

(cone da direita). 

CONCLUSÕES 

Os estudos desenvolvidos em laboratório mostraram que é possível o aproveitamento do feldspato 

contido no pegmatito, por flotação e separação magnética. Partindo de um minério com 71% de feldspato (K20 + 

Na20 = 12,5%) e teor de 0,15% de Fe20 3, foi obtido um concentrado com 90% de feldspato (K20 + Na20 = 

14%) e baixo teor de Fe20 3 (0,07%), adequado para a indústria cerâmica e de vidro. 

O não flotado da etapa de separação do feldspato/quartzo, é um subproduto, areia de feldspato, que 

poderá ser usada na indústria cerâmica e de vidro. 
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