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RESUMO 

Nos processos de produção de brita, para a construção ci vil , a part ir de rochas do tipo ne iCl ina s ienito, 
granito, gnaisse. diabásio, gabro ou ca lcá rio. a fraçiio aba ixo de 9 mm constitui-se num subproduto da pedre ira . 
de menor valor agregado c destina-se. principalmente, ao uso como sub-base de astàlto. Estima-se que para cada 
I 00 m-' de rocha lavrada e bcnclic iada. são produzidos 30 m' de materia l abaixo de 9 mm. 

Quando as rochas utili zadas para a produção de bri ta são do tipo gran itos , gnaisses ou ne i"c lina s ienito, a 
fraçào tina da britagem. abai xo de 9 mm, pode constituir uma fonte potencial de Feldspato (álcalis e a lumina) 
para indústria de vidro ou cerâmica. No caso do gnaisse ou gran ito, a 10m do fcldspato, pode ser obtido o quartzo 
ou areia feldspática, para indústria de vidro. Tal aproveitamento pode não só aumentar a rentab ilidade da 
pedreira, agregando valor ao subproduto do processo de produção de brita, mas dar uma nova destinação às 
pilhas da !ração tina estocada nos púti os das pedreiras de brita, principalmente quando diminui a demanda para 
construção de estradas asfa lt adas ou urbanização de ruas das cidades, cm áreas metropolitanas. 

O material utili zado para o desenvolvimento do presente estudo é constituído pelos finos < 9 mm da 
Pedre ira CONVL:M, no estado do Rio de Janeiro, f(Jrnccido ao C ITEM c identificado por essa como granito 
Surui. 

A partir de informações da litcmtura c levando em consideração as propriedades fí sicas e químicas dos 
minerais contidos nesses tinos de britagcm, pode-se afirmar que a téc nica mais promi ssora para o seu 
beneficiamento. é a !lotação, seguida pe la remoção dos minerais contendo ferro, por separação magnéti ca. 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um processo, em escala de laboratóri o, para 
aproveitamento do fcldspato c do quartzo contido no gran ito Surui da Pedreira CONVÉM, por llotaçào e 
separação magnética, visando a obtenção de produtos com as espec ificações requeridas pela indústria de 
cerâmica e de vidro. A partir de tinos com g% de álcalis (KP + Na,O), foram obtidos concentrados de fc ldspato 
com cerca de 12% de álcalis c teor de FeP3 abaixo de O, I O'X,, dent ro das espec ificações postuladas nos objet ivos 
do presente trabalho. 

PALAV RAS C HAVE: fclds pato: cerâmica: vidro: areia feldspática; quartzo. 
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!.INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, no Brasil , se intcnsitica ram pc:squisas visando fontes alternativas para a produção de 
fc ldspato , atribuídas ao aumento da demanda dessa matéri a-prima para a indústria cerâmica . Uma das fontes 
alternativas para atender essa demanda é o aproveitamento dos finos gerados no processo de produção de brita. 
Em casos onde as rochas utili zadas para a produção de brita como granitos ou gnaisses, os finos produzidos 
podem constituir l(mte potencial de fcldspato (álcalis c alumina) e síli ca para a indústria cerâmica. Tal 
aproveitamento pode não só aumentar a rentabilidade das pedrei ras de brita agregando valor ao subproduto da 
cominuição, como eliminar as pilhas de estoques de materia l tino proveniente da cominuição. 

Os fe ldspatos utili zados pelas indústrias de cerâmica c vidro devem apresentar as especilicações 
exigidas pe lo processo de produção. O trabalho de Braga ( 1999), informa que, os teores de álca lis (K 20 + Na,O) 
ex igidos pe la indústria de vidro devem estar entre 11.5 a 14,0'Yt, c o Fe20 3 inferior a 0,3'Yo. No caso da industria 
cerâmica, as especilicações va riam de acordo com o consumidor. Os principais requisitos são a granulornetria 
inferior a I HO f.im e teor de Fc20 , menor que O, I% . 

Neste traba lho investi gou-se a poss ibilidade técnica de separação fí s ico-química dos minera is contidos 
nos tinos de pedreira de granito, e tem wrno principal obj etivo estudar a obtenção de concentrados de fcldspato e 
are ia feldspática, por !lotação c separação magnét ica. 

2. METODOLOGIA 

O materia l utilizado para o desenvolvimento do presente estudo fo i o pó de rocha fornecido ao CETEM 
pela Pedreira CONVÉM c identi ficado por esta, como gran ito Suru i. Este foi homogeneizado cm 
homogeneizador em V c di stribuído cm pilha cônica. A seguir, foi construída uma pilha longitudinal de seção 
triangular para a retirada de a liquotas de I kg. Foram rea lizados ensaios de moagem em moinho de bolas para 
obtenção de uma curva de moagem. Urna a líquota do material recebido (head samp/e) foi submetida a urna 
análise granulornétrica. 

A minera logia c a composição química do materi al fo i analisada atra vés de difração de ra ios X e 
fluorescência de raios X. Para isso fo ram encaminhadas amostras da alimentação (head sample) e !rações 
granulométricas, visando observar poss íveis variações nos teores de álcalis (Na20 + K20) e Fc20 3. 

Usando o método de Gaudin ( 1975) foi fe it a urna ava liação da granulometria de liberação dos 
constituintes minera lógicos da amostra, usando faixas granulométricas distintas da head sample (tabela 4). O 
método desenvolvido por Gaudin , cons iste no exame minucioso dos produtos em faixas granulométricas 
estreitas, ava liando as partícu las li vres c mista s. Obtém-se o índice de liberação através de cá lculos realizados 
com os valores estimados de liberação atribuídos aos grãos que contém o mineral-minério c aos grãos que 
contêm partes do mineral-minério c ganga (Porphírio & Barbosa, 1998). O valor percentual de liberação é obtido 
através da formula matemática, a seguir: 

Grau de liberação 
Índice de liberação das partículas livres 

Índice de liberação das partículas livres + mistas 
X 100 

Para os ensaios de tlotaçào foi necessário a cominuição do materia l a uma granulometria de 80% abaixo 
da malha 48 ( -0,3 mm), granulornetria de liberação dos wnstituintes mineralógicos do material em estudo . O 
lluxograma do processo de concentração estudado é ilustrado na Figura I. Os ensaios exploratórios de !lotação 
foram executados, seguindo os procedimentos nonnais para ensaios em escala de laboratório c para tal foi 
utili zada uma célula Denver, com ve loc idade angular de 900 rpm. Para a execução dos ensaios foi obtida urna 
polpa contendo 35% de sól idos. 
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Figura l - Fluxograma do processo de separação dos minerais contidos no granito. 

A primeira etapa do processo de flotação é a recuperação da mica (moscovita), sendo ajustado o pH da 
polpa utili,mndo ácido sulfúrico, para o valor de 3,00; cm seguida procede-se a adição dos reagentes e 
condiciona-se a polpa. A tabela I ilustra as condições experimentais. 

laOCia I - I....OnOICOCS C xpenmentats para a notacao aa mtca1moscovua). 

Condições Condicionamento 
Flotaçio Operacionais 1 2 

Colctor- Amina (gft) 400 - -
Coletor secundário - Olco Diesel (g/t) 126,5 - -
Espumante- et-Terpincol_{g.ftJ - 126,3 -
Tempo (mim.) 4 2 6 
pH da polpa (H2SO.) 3,0 3,0 3,0 

A segunda etapa consiste na remoção de minerais de ferro através de nova adição de reagente c 
condicionamento. As condições de remoção dos minerais de ferro encontram-se na tabela 2. Na última etapa é 
obtido o concentrado de feldspato através de flotação, com ajuste do pll da polpa para o valor de 2.5 à base de 
ácido fluorldrico; são realizados dois condicionamentos, como ilustrado na tabela 3 . 

. _..,._. ...... "-" --··-· ...,.,...., .,..,.,. •• •.•. .,...,. """' "'"""'" ..... ...,.,. __ ..., _..,u ••••••.,.•--""' ....... """'' ""'' 

Condições 
Operacionais Condicionamento Flotaçio 

Coletor- Sulfonato de petróleo (g/t) 800 -
Espumante- a-Teroineol (l!/t) - -
Tempo (mim.) 2 4 

l_pH dapolpa_{H2S04) 3,0 3,0 
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a c a - on IJÇoes cxpcrnncntms para a T h I III C d. - 11 otaçao o e - d ~ ld spato. 
Condições Condicionamento 

flotação 
Operacionais I 2 

Coletor- A mina (g/t) 1200 - -
Colctor secundário- Oleo Diese l (g/t) 126.4 - -

Espumante- a-Terpincol (g/t) - 144,3 -
Tempo (minuto) 3 3 3 
pH da polpa (HF) 2,5 2,5 2.5 

Todos os produtos obtidos são filtrados, secados a 8011C c pesados. O concentrado de fc!dspato e o 
quart'l.o são submetidos a uma etapa de scpara~ào magnética a seco, visando à remoção de biotita. 

Na etapa de separação magnética. utili zou-se um separador magnético de rolo de terras raras, modelo 
RE-ROLL. As rcgulagens da inclinação das ;ll ctas de corte foram: 45" para o corte do magnético e 15" para o 
corte do não-magnética: velocidade do rotor utilizada foi de 240 rpm. A taxa de alimentação empregada nos 
ensa ios fo i de 20 kg/h. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 4 apresenta a distribuição granulométrica e de teores dos principais elementos que constituem a 
amostra tota l. A partir destes dados é possível afirmar que a amostra é constituída por 4,0% de Na20, 4,0%, de 
KcO. 0,68% de C aO, 12,7'Yo de Al 20 1, 1.2%, de Fc20, c 76% de Si02• 

Tabela IV- Resultados das análises químicas (fluorescência de raios-X) das trações granulométricas e da 
amostra (heud sump/e). 

Frações 
%Peso 

Teor Distribuição(%) 
(J.Im) Na,O K,O Fc,03 Na,O K20 Fe20, 
4750 2,08 4 ,4 4,0 1,2 2,2 2.1 2,2 
3350 0,3 7 4,4 4,0 I ,2 0,4 0,4 0,4 
2360 12,86 4,4 4,2 1,1 13.8 13,3 12,4 
1700 12,16 4,0 4.2 1,3 11 ,9 12.6 13,9 
lixo X,iD 3,5 4,0 1,0 7,6 8,7 7,8 
X 50 5,92 3,5 3.9 1,0 5,1 5,7 5,2 
590 8,74 3,6 3,7 0,9 7,7 8,0 6,9 
420 13,86 4,1 3.~ 0,9 13,9 13 .0 11,0 
297 7,50 4,8 4,0 0,9 8,8 7,4 5,9 
210 6, 13 4,0 4,0 1,2 6,0 6,1 6,5 
149 6.15 4.1 4, 1 1,3 6,2 6,2 7,0 
105 3,80 4.2 4,2 1,2 3,9 3,9 4,0 
74 3,26 4,3 4,3 1,2 3,4 3,5 3,4 
53 I ,33 4.4 4,4 1,1 1,4 1,4 I ,3 
44 1,06 4,5 4,5 1,1 1,2 I ,2 1,0 
37 0,95 4.5 4,5 I ,2 1,0 1, 1 1,0 
-37 4,99 4,5 4,5 2,3 5,5 5,5 10,1 

Total calculado 100,00 4,1 4,1 1,1 100,0 100,00 100,00 
Total analisado 100,00 4,0 4,0 1,2 100,0 100,0 100,0 

Na tabela 5 encontram-se os resultados dos cálculos aproximados da composição mineralógica da heud 
sample. Estes foram obtidos através da assodação dos resultados da difraçào de ra ios X c de fluorescência de 
raios X. 
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Tabela V -Composição mineralógica da Head Sample. 
Mineral Fórmula Teor(%) 

Albita NaAISi ,O, 35 
Microc línio KAISi10x 14 

Anortita CaAizSi 20 x 3 
Biotita K(M!l_,Fe)1Si 3AI0 10(0H), 14 

_Quartzo Si02 33 

Os resultados obtidos pelo método de Gaudin para determinação de grau de liberação indicam que 
96,26 ";;,dos minerais contidos na amostra estão liberados na granulomctria in ferior a 420 11m (tabe la 6) . 

Tabela VI- Porccntngem de liberação do ICldspato contido na amostra de granito. 

Faixas granulométricas (pm) Liberação do Feldspato(%) 

- 850 + 590 52,47 
-590 + 420 5'!,12 

-420 ' 297 96,26 
- 297 t 21 o 98, [ 3 

-210 100.00 

Os resultados dos ensaios de !lotação revelaram uma recuperaçii o em massa de 27 ,65'% do concentrado 
de fcldspato e de 59,24% do concentrado de areia feldspát ica. O balanço de massa e metalúrg ico dos produtos de 
interesse comercial obtidos na ultima etapa da flotação, encontra-se na tabela 7 . 

I UV\..IU 'O li .__.UJUII't''V •~ ........ IIIU.~ .;JU ... III ... ~UI\.t l h l"''-" U'lJ~~ ..1'1\JUU'-'-' •~ \.lU UHII II U VIU ?L& UU OIUUAYU'-'• 

Produtos Peso(%) 
Teor %) Distt·ibui ão (%) 

Na20 KzO Al20.1 Fe20 3 Na20 KzO AI20.1 Fe20 3 

Feldspato 
31 ,82 6,6 5.1 1!!,2 1,9 46, 11 43,43 44,03 34,28 

Areia 
68, 18 3,6 3,1 !0,8 I ,7 53 ,89 56,57 55 .97 65,72 

Feldspática 

Tota l 
100,00 4,55 3,74 13 , 15 1,76 100,00 100,00 100,00 100,00 

Após o processo de concentração, pode-se observar um aumento no teor de álcalis (N azÜ + KzO ) de 
8,0% na headsamp/e para 11,7% no concentrado de feldspato. O teor de Fc,01 encontra-sc fora da especificação 
exig ida pela industria de cerâmica, sendo necessária mais uma operação unitúria para a remoção da biotita c, 
portanto diminuir o teor de Fe,03. Para tal, foram realizados ensaios de separação magnética para a remoção do 
ferro, cujos resultados são apresentados na tabela 8. 

Tabe la VIII- 13alan os de massa e mctalúrgJco dos produtos após a etapa de scpar~ão magnellca. 

Produtos Peso(%) 
Teor _i%) Distribui ão (%) 

Na20 KzO Al20 3 Fe20,~ Na20 KzO Al10,~ Fe20, 

Feldspato 
26,27 6,6 5, 1 I H.2 O, 17 39,51 36,95 37,51 40,22 

Areia 
73,73 3,6 3, [ IO,X 0,09 60,49 63 ,05 62,49 59,78 

F eldspática 

Total 
100,00 4,39 3,63 12,74 0,1 I 100,00 100,00 100,00 100,00 

Pode-se observar, que o ensaio de separação magnética proporcionou uma redução no teor de ferro , 
diminuindo o Fe,0 1 de I ,9% para O, 17% no concentrado de fcldspato, adequando o produto para indústria de 
cerâmica. 

A areia feldspática é um subproduto de interesse comercial, pois além de apresentar próximo de 7% de 
álca lis , contém baixos teores de ferro e se enquadra dentro das cspeciticaçõcs da indústria de cerâmica e vidro. 
Os ensaios de separação apresentaram uma diminuição significativa, reduzindo o teor de Fe,01 de I ,7% para 
0,09%. 
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O processo utilizado para o bcncticiamcnto do granito Sumi, resultou uma recuperação cm massa final 
de 18,08% do concentrudo de fcldspalo c de 50,76'Yo do concentrado da areia fcldspática. 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no presente estudo mostram que é possível o aproveitamento do Granito Surui 
como fonte de feldspato. O processo de concentração do feldspato elevou o teor de álcalis de 8,0%, para 11.7 %. 
O teor de Fc20 1 foi reduzido por separação magnética, atendendo as especilicações da indústria cerâmica e de 
vidro. 

A areia fcldspática é um subproduto que ao ser submetido ao processo de separação magnética, também 
se adequou às especificações requeridas pela indústria de cerâmica e vidro. 
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