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R E 5 U M O 

As ocorrências de arenito betuminoso em muitas localidades do 
Estado de Sllo Paulo têm despertado interesse, principalmente pelas· 
suas reservas e pela proximidade de centros industriais. Esta contrl 
buição resume estudo experimental de tratamento realizado no IPT, re 
sul tante de convênio com a CESP, e que consistiu em extração de par 
te do betume pelo processo Clark de água quente, seguido de flotaç~ 
O trabalho descreve o aparelhamento utilizado para aquela etapa, 
construido no lPT. foram estudadas as influências das principais va
riáveis, tanto na etapa Clark como na de flotação. Estudou-se -tem
~ a eliminação da fração mineral ultra-fina previamente à flotaçãa 
Os melhores resultados foram obtidos com dupla extração Clark segui
da de flotação; a fração solta tinha 83.9" betume com recuperação 
de 3A,6 I, e o produto misto incluindo o concentrado de flotação, 
continha 65,1 I betume com 68,5 I de recuperação. 

ABSTRACT 
Betuminous sandstones occurrences in the State of São Paulo show 

potential 1nterest , as they have large reserves and are located near 
industrial centers. The paper describes the experimental study on its 
treatment, conprising two steps: a Clark hot water extraction process. 
followed by flotation. Equipment for Clark extraction was built at IPL 
Influences of the main variables were studied, both in the Clark and 
ln the flotation steps. De-sliming previous to flotation was also s~ 
died. The best results were obtained with double Clark extraction, 
followed by de-sliming and flotation; the free fraction had 83,9 I 
bi~umen with 34,6 I recovery, and the mixed product with flotation 
concentrate had 65,1 I bitumen, recovery being 68,5 I 
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1. ~l.!!QQUÇAO 

O aproveitamento dos arenitos betuminosos do Estado de Slo Paulo 

vem sendo estudado desde o final do s~culo pessado. O pri~eiro traba

lho de pesquisa tecnológica sôbre seu aproveitament o em pavimentação 
( 1 ) 

foi realizado em 1933 por Torres, Marchini, Amadei e Figliolinl no a~ 

tigo laboratório de Ens,ios de Materiais da Escola Polit~cnica, ante~ 

cessor do atual Instituto de Pesquisas Tecoológicas do Estado de Slo 

Paulo S/A. Essa contribuição constitui pesquisa modelar sObre a cara~ 

terizaçlo do material visando o aproveitamento desse recurso mineral, 

at~ entlo pouco conhecido. No período de 1939 a 1946 houve razoável ! 

tividade industrial de aproveitamento do arenito para pavi•entaçlo, 

tendo a empresa Asfalto Paulista Betumita, em Anhembi, ?roduzido 

9.882 t de material(2). Com a segunda Guerra Mundial cresceu o inte

resse, principalmente pela escassez de petróleo; a empresa Itatig, em 

Guarei, montou uma instalaçlo para produção de 5.000 l/dia de óleo 

combustível bruto ex traido do aren1to.(2) 

Na d~cada de 70 o Departamento de Estradas de Rodagem de Slo Pa~ 

lo (J)retomou os estudos sõbre uso em pavimentação e,pouco depois, a 

Petrobr,s· inlciou uma campanha de avaliação de reservas e estudo de 

viabilidade visando o aproveitamento do betume contido. 

A partir de 1984 a Companhia Enérgética de Slo Paulo - CESP com 

apoio do IPT realizou extensos estudos geológicos e de aproveitamen-

to desse recurso. 

Os arenitos betuminosos, rochas sedimentares constituidas princl 

palmente por grãos de areia de quartzo arredondados impregnados por 

betume, ocorrem no Estado de São Paulo na formaçlo Piramboia, grupo 

Slo Bento, de idade mezozóica; slo conhecidos em 19 localidades, as 

mais importantes sendo as dos m~nic1pios de Anhembi, Bofete e Guarei 

(Fig 1). Segundo dados preliminares, incluindo não só reservas indic! 

das co~o inferidas, as reservas de betume se elevariam ao equivalente 

de 17 milhões de to ,elaaas de petrolen~ 4 ) 
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o teor de betume é variável, de 1 a 17X, com média geral de cêrca de 

6X; as camadas'de arenito betuminoso têm caracteristicos •uito variá 

veis, em extensão e em espessura, que varia desde decimetros até vá

rios metros, sendo comuna intercalação de camadas de arenito esté

ril. Quanto à origem de betume do arenito Piramboia das localidades 

mencionadas, vários autores concordam em que resulta da migraçlo do 

óleo contido nos folhelhos pirobetuminosos Irati subjacentes; atra

vés de falhas e sob a influ!ncia das intrusões de diabás1o,< 5> o 

óleo teria migrado dos folhelhos até o arenito Piramboia. 

F1g. 1- Localização dos principais areos de 
ocorrenc1a de aren1to betumtnoso no 
Estado de São Paulo 

O objetivo básico do estudo iniciado pela CESP( 6 ) e articulado 
com o !PT foi o de definir um processo para a concentraçlo do betu•e 

contido no arenito. A partir da definiçlo dos parâmetros técnicos do 

processo seriam feitos ulteriormente estudos econômicos . A obtençlo 

de um concentrado de betu•e abriria um leque de perspectivas para a 

utilizaçlo do produto, além de as areias limpas, que seria• sub-Pt!!, 

duto, poderem eventualmente encontrar empregos industriais. Na pes

quisa tecnológica relatada nesta contribuiçlo o principal objetlvo 

entllo visado era a obtençlo de um concentrado de betume para 
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dlreta e~ lnstalaç~es Industriais da região. 

O estudo experi•ental visou det:r~inar as condições de retira

da do betu•e pelo processo Clark<e>, seguido de flotaçlo do mesmo 

O processo Clark desenvolvido h6 muitos anos no Canad6, constitui~ 

ma soluçlo comprovada e vem sendo utilizado no tratamento dos aren! 

tos betu•inosos de Atabasca, e• larga escala e por diversas empre

sas privadas. 

2. rUNOAMENTOS 00 ?ROCESSO 

O tratamento compreende duas etapas sucessivas, a saber: 

1) tratamento da amostra cominulda pelo processo Clark, <7 • 8 • 9 ) 

que consiste essencialmente em se promover o destacamento da matér! 

1 betu•inosa que impregna os grlnulos da parte mineral, constltulda 

predo•lnantemente por grlos de quartzo arredondados, •edlante vio

lenta agitaçlo de polpa aquecida e contendo carbonato de sódio como 

agente modificador da tenslo superficial betume-quartzo; e 

2) tratamento subsequente por flotaçlo, geralmente com a polpa 

quente, flotando os glóbulos de betume soltos na operaçlo preceden

te mas ainda presentes; devido l flotabilidade natural do betume, 

nlo h6 necessidade de uso de qualquer agente, nem mesmo para corri

gir o valor do pH. 

A primeira operação exige violenta agitaçlo da polpa, de modo 

a que os grAnules se choquem violentamente entre si, com as p6s da 

h~lice e contra as paredes do recipiente, para promover o •despreg! 

manto" do betume, para o que se adiciona um agente carbonato de só

dio, que modifica a tenslo superficial entre o betume e o quartzo ; 

sendo hidrófobos os grAnules ou massas discretas de betume se des . -
pregam facilmente dos grânulos de quartzo. Essa operaçlo é mencio-

nada algumas vezes na li teratura pela designaçlo de "digestlo•; é 

imprópria, uma vez que nlo há reaçlo quimlca de lixiviaçlo do betu-

me. 
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3. PREPARAÇAO DAS AMOSTRAS PARA OS ENSAIOS 

A colete da amostra de aren i t o betuminoso de Anhembl foi feita 

pelos t~cnicos da CESP, tendo sido enviada ao lPT uma •~ostra repre

sentativa, de cerca de SOO kg. Essa a~ostra foi inicialmente sêca ao 

tempo e, a s eguir, britada abaixo de 12,5 mm, em britador de mandlb,!! 

l a s. Essa operaç§o foi execut ada cuidadosamente de modo a evitar que 

pel o aquecimento provocado pelo atrito pudesse o arenito betu~tnoso 

se tornar plástico.Depo is.de britado foi homogeneizado em pilhas a

longadas, com redistribuiç§o do ma terial das extremidades para formar 

no fi m 3 amostras: 1) amostra de 20 kg para análise de caracter iza

çlo; 2) amostra de 150 kg para os ensáios de. beneficiamento; e 3) a

mostra restante, para arquivo e eventuais repetições. 
Tabela 1 

Análises oranulométricas das amostras ensaiadas 

peneiras ensáios 1 8 23 ensiHo 24 

ABNT ASTM porcentagens porcentagens 
mm mesh retida acumulada retida lacutnulada 

0,600 30 o o o o 
0,420 40 11,46 11,46 20 ,88 20,88 

0,300 50 9,60 21,06 16 ,62 37 ,50 

0,210 70 25,02 46,08 26,27 63 ,77 

0,150 100 33,76 79,84 24,27 88,0.11 

0,105 1110 10,41 90,25 6,60 94,64 

0 , 075 200 4,01 94,26 2,31 96,95 

F F 5,74 100,00 3,05 100,00 

A a•ostra para análises foi sêca em estufa a 60 RC até peso 

constante , apres entando umidade de 4 '· A segui r todo o material foi 

britado e classificado abaixo de 6,8 mm. Homogeneizada, foralll obti

das por fim 3 sub-amostras de 2 kg cada para análises e granulometr! 

a. A análise qualitativa por espectrometria de raios-X fluorescentes 

nlo revelou nenhum aspecto mais importantes; a análise química acu-
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sou 10,69 $ de betume, 0,34 $ de enxofre total e poder calorifico su 

perior de 4,23 MJ/kg {equivalente a l020 kcal/kg). 

A tabela reune os dados das análises granulom~tricas de duas 

sub-amostras, a de no 1 correspondendo ao materi a l utilizado nos en

séios 1 a 23 inclusive e a de no 2 para o ansáio no 24. 

4. DESCRIÇAO DO APARELHAMENTO 

1.4- Aparelho para soltar o betume 

Para a operação principal de soltar o betume aderente ao s grãos 

de areia quartzos&, foi projetado e construido na DITRAM um conjun

to que consiste essencialmente em agi t ador , formado por duas h~lic es 

de aço inoxidável, de cêrca de 80 mm de comprimento e 20 •m de larg~ 

ra, inclinados de cêrca de JOO sobre a horizontal, e dispostas co-a

xialmente a 90g uma em relação a o~tra, espaçadas de 30 mm; essas h! 

lices slo fixadas em haste de aço, presa por junta ao eixo de motor 

elétrico de 1 kw girando a 1720 rpm. O agitador é montado em recipi

ente cilíndrico verti cal, de 190 mm de diâmetro e 300 mm de altura 

cu jo eixo coincide com o eixo da haste, no qual é colocada a polpa , 

e que é aquecido exteriormente por banho de água, em tanque maior 

exterior, no qual se introduziram 3 resistências elétricas em para l! 

lo, de 700 w cada, e comandadas por termostato, no qual se pode pré

fixar a tempera tura desejada até 100 gc quando o meio de aquecimento 

é agua. O tanque de aquecimento, também cillndrico, ~ de chapa de 

aço doce tem 275 mm de d!Ame tr o e 34 0 mm de a ltu ra . O •otor e létrico 

do agitador pode ser facilmente deslocado ver t ica lmente, a hélice 1~ 

ferior sendo geralmen te posicionada a 15 mm do fundo do rec i piente. 

Para a retirada do recipiente, uma vez concluida a operaçlo , a luv a 

de ligação da haste ao eixo pode ser facilmente aberta, sem necessi

dade de deslocar todo o conjunto do agitado r para cima. O conteúdo 

do recipiente pode ser facilmente des~ejado a quente, ou eM bequer 

de pyrex ou diretamente na cuba de aço inoxidável, de 2JOO ml de ca

pacidade, da cédula O! f!otação Oenver do Laboratório ae Tr atamen to 
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de Minérios. 

Para cargas de polpa até 2500 ml contendo até cêrca de 50~ só

lidos (em um ensáio) o tempo necessário para o aquecimento até ati~ 

gir temperatura uniforme da polpa de 90Q c rot de 35 minutos; para 

ensáios feitos~ 65 QC o tempo ficou em geral em torno de 30 ' •!nu

tos. 

2 . 4 - Célula de rlotação 

Os ensáios de flotação foram realizados em g~ral com a polpa 

quente, recém retirada do agitador, em célula de flotaçlo de labora 

tório, Oenver Equipment · Co, com cuba de aço inoxidável de 2300 ml 

de capacidade, com dispositivo para controle da velocidade de rota

çlo do rotor. Em todos os ensáios procurou-se manter a rotaçlo no 

nível mais baixo, geralmente entre 900 e 1000 r.p.m. para evitar o 

arrastamento dos grãos de quartzo do arenito. 

5. DESCRIÇAO DOS ENSAIOS 

1.5- Operaçlo Clark .de destacamento do material betuminoso 

A amostra de arenito na granulometria escolhida e com massa de 

sejada, era carregada e misturado com espátula num bequer com agua 

cEia'ú.z;acb, c~ carbonato de sódio; era formada a polpa, despejada a se 

guir no recipiente de carga do agitador descrito. Ajustado o termo! 

tato ao valor desejado de temperatura era ligad~ o aquecedor, e me

didas as temperaturas em intervalos de 5 minutos. Atingida a tempe

ratura, era ligado o agitador pelo período pré-determinado, contin~ 

ando-se a ler as temperaturas. Decorrido o tempo pré-fixado, era 

desligado o motor, removida a tampa e retirado o betume sobrenada~ 

te, inicialmente deslocado por transbordamento; posteriormente, Pt! 

feriu-se colhê-lo com auxílio de pequena concha, recolhido o con

teúdo em bacia de aço inoxidável e levado à filtração para eliminar 

a parte ultra-fina. Esse betume assim retirado foi sempre designado 

T (transbordado). 

Em razio das dificuldades encontradas na filtração, nos últi-
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mos ensá ! cs pro~oveu-s~ delioeracamente uma previã decan~ação dos 

sélidos arrastados, durante 50 minutos; o material tenoo se res

fri ado podia ser colhido ma is facilmente do Que nas operações ant~ 

riores nas quai s era colhido à temoeratwra em o~e se achava a pol

pa ao ser descarregada do recipiente de agitação. 

Não se constatou nenhuma tendência de aderência do betume às 

paredes do recipiente aquecido, a lavagem sendo fe i ta com a água 

quente da câmara de aquecimento. 

2.5 - Operações de flotação 

Em geral foram feitas duas operações sucessivas de flotação . 

Os produtos foram designados fl e f~ para respectivamente o conce~ 

trado obtido e para o 2Q, na f lotação do reje i to da 11 flotação 

rejeito esse que havi~ permanecido na célula; 

Esses produtos fo ram submetidos separadamente à secagem por 

radiação de lâmpadas e depois pesados. 

Nos ensáios em que se fez prévia separação do rejeito, os pr~ 

dutos foram designados RZO e RZF para as parte s decantada e filtra 

da, respectivamente. A massa tota l do rejeito é naturaleente a s~ 

ma das màssà desses produtos. 

E important e frisar que, contrariamente ao que está menciona 

do na literatura na parte referente à flotação do betume de are

nitos, nenhuma dificuldade foi encontrada quanto a empastamento do 

betume na superficie inter~a da célula ou em suas partes móveis; o 

contentrado podia ser recolhido com fac ilidade com auxilio de esp! 

tula de madeira, e, ao ser vertido o rejeito final, a célula apre

sentava-se limpa. 

Como se disse, em geral não se utilizaram quaisquer reagentes 

na etapa de flotaç~o. a não ser pequena adição de óleo de pinho, 

depois de 2 minutos de condicionamento, para a obtenção ao z; con-

centrado . 
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6. ENS~ IOS REAL I ZADOS 

Foram realizados 21 ensáios distribuídos em 2 s~ries, em que se 

~aria ram a gra nulometria, a proporçlo de sólidos na polpa, a relaçlo 

carbonato de s ódio/ arenito, a temperatura m~dia durante a operaçlo 

Clark e 8 duraçlo da .aoitaçlo; quanto à flotaçlo, al~m das variáveis 

da carga, foram variadas as temperaturas e 8 duraçlo. 

A Tabela II reune os principais dados desses ensáios, compreen

dendo os referentes à ope~açlo Clark e à flotaçlo. 

7. RESULTADOS OBTIDOS E INFLUENCIA •OAS PRINCIPAIS VARIAYEIS 

Das amostras dos produtos dos ensáios da Tabela II foram faltas 

as determinações dos teores de umidade e de betume, por calcinaçlo 

em cadinho de porcelana, a 1000 gc, processo mais expedito que o de 

dissoluçlo em tricloroetileno. A comparaçlo desses dois processos 

mostrou que os resultados do último eram inferiores aos de perda por 

combustlo, 19,8 a 28,9 X inferiores. 

Para cada um dos ensáios foram coligidos todos os dados quanto 

ao peso do material transbordado Clark . , do 1g e do 2g concentrados 

de flotaçlo e do rejeito final da 21 flotaçlo. Com esses dados fora• 

calculados os teores de betume de misturasTe C1 e de T, C1 e C2, e 

calculadas as recuperações corre spondentes. Esses valores fora• re-

presentados na Fig. 2, de recuperaçlo e• funçlo do teor de betu•e de 

cada ensáio. 

1. Influência da propOrçlo ~ Na2 co3 ~a~ 

O carbonato de sódio adicionado nas condições descritas, modif! 

ca a tenslo interfacial betu•e-quartzo do arenito, facilita a sua 

liberaçlo pela violenta agitaçlo e favorece o coalescimento do betu

me fluído, o qual sobe a superfície da polpa quando em repouso, po

dendo assim ser facilmente separado. Na etapa de flotaçlo, •• geral 

feita a quente, os glóbulos de betume slo facilmente recolhido! pe

las bolhas de ar e pode• ser separados. 

\ 
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O consumo de carbonato de sódi~ parec! depende~ mais da porcen

tagem de sólidos na polpa do oue da granulometria ou da temperatura 

e~ que é feita a etapa Clark. Foi adicionado na faixa de O,SJ ' a 

16, 4 '· a maior proporçDo t endo sioo empregaoa num unico ensáio em 

oue se usou fração muito grosseira (-6 , 8 4,8 mm) para verificar a e

fic,cia da t'cnica para esse extremo de granulometria. Oe outro lad~ 

co• os consumos mais baixos, de 0,83 e de 1,67 '· os resultados fo

ram sofrlveis, indicando baixos teores e pequena recuperação do betu 

me. 

2. lnflu~ncia da oranulometria ~ arenit o 

A faixa de granulometrias se estendew oe -6,8 .A,Sm (1 ansá io) -

2 ,4•11 {2 ensáios) - 0,600 mm ( 16 ensáios ) , - O, 210 mm 1 ensá io e 

-0,105 mm (1 ensáio ) . Os resultados mos~raram oue coa separaç~o é 

conseguida com material -0,600mm, mesmo com tempõs de aoenas 10 min~ 

tos. Ensáios feitos com granul ometria mais finas, manticas constan

tes as demais condições, forneceram r esultados piore~. Por es se moti 

vo, e feita essa constat ação, não foram feitos novos ensãios com 

material mais cominuido 

O efevado número de ensáios feitos com amostra - 0 ,600 111m com

prova não só a boa reprodutibilidad e dos resultaoos como a relat i va 

facllfdade com que se separou o betume sobrenadante e o contido no 

concentrado da 1t rlotação. 

J. Temperatura~ fase de agitação! duração da agitação 

Os resultados experimentais mostraram oue o processo Clark, rea 

llzado nas condições descritas, permite soltar o betume presente 

quando a granulometria não é superior a - 0,600 mm, Quando a tempera

tura média se manteve acima de 70 gC e Quando os tempos de agitação 

foram iguais ou suoeriores a 10 minu tos. Meno res teores e recupera 

ções mais bai xas resultaram dos ensáios feitos com durações de ape

nas 5 minutos da agitação, emoo~a com temperaturas mais elevadas 

( 90 e 92 llC ~. 
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4. Porcentagem de sólidos 

A porcentagem de sólidos na 1t flotação é sensivel•~nte a mesma 

da do ensáio Clark (diferindo apenas pela massa retira~a do betume) 

para bem utilizar a capacidade do agitador, bem como das células de 

flotação, há evidente interesse em se utilizar elevada proporção de 

sólidos na polpa. Nos ensáios efetuados a porcentagem de sólidos va

riou entre os extremos de 15 e 49,2X, a grande maioria tendo sido 

feita com entre 25 e 36X. Os resultados experimentais mostraram que 

proporções mais elevadas de sólidos, de 25 a 36 X, asseguraram _teo

res elevados de betume nos produtos recolhidos e recuperações também 

satisfatórias. 

5, Eliminação de ~arte da fração ultra-fina 

Embora a !ração ultra-fina presente pareça ser muito maior do 

que indicado na análise granulométrica, essa fração, de aspecto co

loidal, efetivamente interfere na flotação, baixando o teor do con~ 

centrado, o mesmo acontecendo no material transbordado logo após o 

término da operação Clark . 

Os resultados dos ensáios nos 19 a 24 foram particularmente ex-. 
pressivos quanto a esse aspecto, tendo-se obtido no ensaio no 24 um 

combinado T C1 com 68,5 X de betume e 65,1 X de recuperação . Nesse 

ensáio foram efetuadas duas operações Clark sucessivas, os dois pro

dutos tendo 82,43 e 84,70 X de betume, mas correspondendo a apenas 

34,57 X do betume contido; o concentrado da operação de flotação su~ 

sequente continha 52,98 X de betume O teor combinado dos dois tran~ 

bordados Clark com o do concentrado, foi de 65,1 X com recuperação 

de 68,52 X. 

!· f'lota~ 
Como se disse, a rlotação foi sempre muito fácil, quer a quent~ 

quer a temperatura ambiente 
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Não ~oram usados quaisquer reagentes, a nlo ser, e apenas na orlmei

ra série de ensáios, pequena a~içlo de óleo de pinho para a 2• flot! 

çlo, isto ~. para a flotaçlo do rejeito que ficava na célula após a 

retirada do 1g concentrado. Nos ensáios restantes n§o se fez Qual-

quer adiçlo, parecendo plenamente eficaz o conteúdo de matéria betu

minosa contida na polpa, que atua como forte coleto r e espum ant e. 

Por fim, cabe destacar que nlo se encontraram dificuldades qua~ 

to a e•pastamento de superfícies internas da c~lula, mes•o nos casos 

em que a flotaçlo foi feita em temperaturas relativamente altas, co

mo no ens,io ng 17, a 68 gc e terminado a 21 flotaçlo a 6) gc. 

Os autores agradecem á Companhia Energ 6tica de São Paulo SA -

CESP e ao Instituto de Pesquisas Tecnologicas do Estado oe São Paulo 

pela permissão de utilizarem dados de relatório ng 25.68)/87 - " Est~ 

do para Concentração do oetume do arenito betuminoso de Annembi vi

sando a queima di reta" para a organização oeste trabalho~ Agradecem 

igualmente a colaboração recebida de técnicos da Divi são de Tratame~ 

to de ~inérios, e em especial," ao Sr Antonio Gomes de Andrade . 

8. CONCLUSOES 

1. O estudo de carater preliminar de tratamento do arenito bet~ 

minoso procedente de Anhembi e que con s istiu numa operação de retir! 

da parcial do betume por agitação em polpa aquecida com barrilha se

guida de flotaçl o sem adição de qualquer reagente , mostrou que se p~ 

dem obter misturas de betume transbordado e de concentrado contendo 

teores relativamente altos de betume, com r ecuperações igualmente a

nimadoras. 

Com novo tratamento do rejeit o da flotaçlo, precedido ou nlo 

de nova etapa Clark, provavelm!nte aumen tará aprecivelmente a recup! 

raçlo global do betume. 

2. As análises granulomét r ica s das du as suo -amos tr as utilizadas 

( Taoe la I) mostrara~ que c s grànul os se oi~t r !~uem principalmente na 
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faixa de 0,210 a 0,105 mm, porcentagens ac~muladas 

3. Foi descrito em suas linhas essenciais o aparelhamento cons

truido no IPT para a operaçlo de soltar o betume pelo processo Clar~ 

4. Na operaçlo de soltar o betume, os melhores resultados cor

respondem a tempos de agitaçlo de 20 minutos com 6,7 I de consu•o de 

carbonato de sódio em relaçlo à massa do arenito, e temperaturas en~ 

tre 60 e 92 RC. Tempos mais curtos de agitaçlo, de 10 minutos, rorn! 

ceram tamb~m bons resultaOos quandO as polpas roram aquecidas aci•a 

de 86 RC 

5. Os resultados experimentais mostraram que a granulometria 

0,600 mm ~ satisfatória, e que granulometrias mais finas para a ali

mentaçlo conduzem a resultados piores, tanto em teor quanto em recu

peraçlo de betume. 

6 . Os melhores resultados roram obtidos quando se promoveram d~ 

as extrações sucessivas do betume, seguida de uma única flotaçlo, a 

separaçlo do betume tendo sido feita após previa decantaçlo, durante 

respectivamente 50 e 20 minutos . A parte arenosa restante roi flota

da à temperatura ambiente, dando um unico rejeito. Reunido os dois 

betume~ transbordados, apresentou a mistura teor de 8),93 I com rec~ 

peraçlo de 34,57 I, esses produtos correspondendo a 7,79 I da massa 

original. o concentrado de flot açlo contém mais 52,87 I de betu•e, 

com recuperaçlo adicional de 3),95 I Combinado os tr!s produtos, r! 

sulta u• concentrado que cont~m 65,1 I de betume com 68,5 I de recu

peraçlo 

7. Os con~ntrados obtidos slo suscet!veis de melhoria de 

composiçlo, por re-rlotaçlo 

8. Em event~ais novos estudos de benericiamento, poder-se-I me-

lhor caracterizar as rrações ricas em betume bem como as rrações mi

nerais, tanto a parte ultra-fina como a arenosa, limpa, tendo em vis 

ta eventuais empregos mais nobres para esses materiais 
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Tabela .!! 
Con~içÕes d2!_ensãios Clark ~ 9! !lotação 

Clark Flotação 

·~ 
granulo- ' BÓlid a::ns. la !lotação lA f1otação 
rretria na c:arl:o- teltlle-~ 

taqle- ~-
&i~ 

polpa nato 
rat~a rat~ 

duraç. 
·~ 

duraç. 
Jml ' 9/'kg m1n m1n 'l"d.n 

1 -<>,600 25,4 133 71 20 n4 12 nd 10 
2 -{),600 35, 4 100 87 10 62 16 53 5 
3 -6,&+-4,8 23,5 164 89 lO 63 10 57 5 
4 - 2,4 49,2 100 92 10 55 10 53 5 
5 - 2,4 33,9 100 90 10 64 10 50 5 

6 -{),600 32,9 100 86 10 62 10 54 8 
7' -{) ,600 31,6 75 84 10 55 10 51, 5 
8 -{) ,600 31,6 50 87 10 61 10 57 5 
9 -{) ,600 30,9 25 88 10 59 10 55 5 

10 -{) ,210 31,7 75 88 10 58 10 53 5 
11 -o ,105 32 ,2 75 86 10 67 10 58 5 
12 -{) ,600 37,5 100 88 10 64 14 56 6 
13 -{) ,600 45,5 100 ,88 10 67 16 53 5 
14 f-o ,600 18,0 100 82 10 64 8 58 5 

17 f-<> ,600 32,6 16,7 92 5 68 5 63 5 
18 j--o,600 25,9 8,3 90 5 68 5 58 5 
19 f-<>,600 31,6 33,3 91 5 20 22 - -
21 f-o ,600 15,0 66,7 64 10 51 5 46 10 

22 f-<>,600 15,0 66,7 65 10 36 6 34 4 
23 f-o,600 15,0 66,7 60 20 39 5 37 3 
24* f-<>,600 15,0 100 8:2 20 

82 10 18 9 - -
- -~: *- ó:>is perlcx:bs de agitaçao e dupla ext.raçao Cl~; ertJreira decanta

çao oan 50 min. e segunda can 20. ~ unica fl.ot:açao a tenperatura 
anbient.e,no material depois da seql.nda decantação. 
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