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RESUMO

implies the separation between the slimes resulting from
cutting marbles anel limestones and those resulting from
granitcs and other siliceous rocks.

A prodw;ão de grandes quantidades de resíduos
pelas indústrias transformadoras de rochas ornamentais,
vulgarmente conhecidos por "natas de serragem",
coloca problemas de alguma gravidade ao sector
industrial, nomeadamente pelos elevados custos de
armazenamento desses produtos cm condições de
segurança.

The rcsiducs used for this study, are mostly slimes
resulting from cutting marbles and limcstones, having a
vcry homogeneous particle size distribution, with ali
particlcs smaller than 20011m, of which 90% < 2íl!lm
and 20%< 111m; they also appear to have good
propertics both in degree of whiteness and moisture
content, showing a possibility of being used in the
t:ement anel ceramics industries. Howcvcr more' valuablc
anel better final products could bc achievcd, such as
fillers in the paper and paints industries. The degree of
fincncss
can
bc
improved
by
consecutive
hydroclassitications, maintaining a control of thc
content in silica and other penalty incurring minerais.

A possibilidade de valorização desses materiais
como cargas para outras indústrias, é assunto que deve
ser pensado na fase de projecto destas instalações, o que
implica desde o início, uma separação rigorosa entre
natas provenientes da serragem de mármores c calcários
c as resultantes da transformação de granitos e outras
rochas silicatadas.
Os resíduos ensaiados neste estudo, são de material
essencialmente
carbonatado,
apresentando
como
parümctros fundamentais, uma curva granulométrica
cumulantc muito regular com todos os calibres
inferiores a 20011m, 90'!k 2íl!lm c 20'/i) < 111m e que
aparenta ter boas propriedades tanto cm grau de
brancura como cm grau de humidade, podendo ter
utilização nas indústrias do cimento e cerümica. No
entanto, uma valorização comercial para fins mais
nobres, como papel c tintas, entre outros, poderá ser
conseguida, melhorando o grau de tinura por
hidroclassilicaçfies sucessivas, mantendo á partida, um
controlo dos teores cm sílica c de eventuais minerais
penalizantes.

INTRODUÇÃO

A produção de grandes quantidades de resíduos pelas
indústrias transformadoras de rochas ornamentais,
vulgarmente conhecidos por "natas dt: serragem",
coloca probkmas de alguma gravidade ao sector
industrial, nomeadamente pelos elevados custos de
armazt:namcnto desses produtos cm condições dt:
segurança e respeitando normas actuais de protecção
ambiental. Portanto, a possibilidade de valorização
desses materiais como cargas para outras indústrias
deve ser sempre equacionado na fase de projecto destas
instalações.
O material estudado provem de uma unidade de scrragt:m que produz diariamente cerca dt: 50 ton de
material filtrado. Consciente do potencial de utilizaçüo
industrial destt:s produtos, é já praticada na origem, uma
rigorosa separação entre as natas provenicntt:s da
serragem de mármores c calcários e as rt:sttltantes da
transformação de granitos c outras rochas silicatadas.

ABSTRACT

Thc production of largc quantitics of slimcs rcsidues
rcsulting from rock-cutting in thc ornamental stoncs
industry, crcatcs problcms in tailings disposal, namcly
dm: to thc high storagc costs in saft: conditions.

O resultado deste procedimento, é bem patente na
qualidade das natas que produzem. Com efeito, trata-se
de um material essencialmente carbonatado, que
tt:r
boas
propriedades
tecnológicas,
aparenta

Thc valorization of tht:st: slimcs as filling material
for otht:r industries should bc considcrcd prior to the
implcmentation or any trcatmcnt diagram, which
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nomeadamente em cor grau de humidade. O produto
tem utilização já ensaiada, nas indústrias do cimento e
da cerftmica. O objectivo deste estudo foi
essencialmente a sua beneficiação para utilização em
fins mais nobres como as industrias do papel e tintas.

OBJECTIVOS DO ESTUDO

O objectivo principal do estudo realizado, consistiu
numa investigação da distribuição granulométrica e das
propriedades químicas e mineralógicas ao longo da
escala granulométrica, pois qualquer utilização deste
produto, dependerá sempre das possibilidades de isolar
impurezas perniciosas e de obter lotes enriquecidos em
determinados minerais úteis .

CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS
ESTUDADAS

Uma vez que existia grande quantidade de material
armazenado, escolheram-se duas amostras que se
pretenderam representativas de dois produtos com
qualidades muito distintas, a que se atribuíram as
designações de:

Amostra A-

correspondente a natas produzidas
com tecnologia actual

Amostra B-

natas resultantes de corte e polimento
com abrasivos à base de carboreto de
silício

possuem granulometrias inferiores a 100 ~m,
apresentando cerca de 20% de material a calibre inferior
a l~m.

É sabido que os mercados especializados em cargas
industriais de qualidade valorizam sobremaneira
produtos de grande finura, sucedendo que o preço de
venda
sobe
exponencialmente
quando
nas
granulometrias se situam na ordem de 1~m.
Por outro lado, sabendo-se que o produto em estudo
resultou da acção de corte de um disco abrasivo sobre
um material não mineralogicamente homogéneo, não
seria estranho esperar que os minerais de maior dureza
(nomeadamente os siliciosos) se concentrem nas classes
granulométricas mais graúdas das natas, enquanto os
minerais carbonatados, sendo mais brandos, tenham
sido reduzidos a calibres mais finos. Assim, nesta
perspectiva, devido ao efeito discriminatório do
processo de abrasão mecânica operado durante o corte,
uma classiticação selectiva adequadamente projectada
poderá originar no produto mais fino - o infra calibre de
corte - uma melhor distribuição granulométrica para
utilizações mais nobres como, por exemplo, papel,
pigmentos para tintas, etc., a par de uma menor
percentagem de impurezas e maior pureza em carbonato
de cálcio.
Com esta perspectiva em mente, realizaram-se
separações em Cyclosizer com o objectivo de proceder a
uma separação granulométrica em 5 classes de calibre e
posterior determinação das distribuições químicas e
mineralógicas nessas classes. Os produtos desta
separação foram analisados utilizando análises químicas
por FRX, a tim de averiguar a assimetria das
distribuições dos vários elementos ao longo da escala
granulo métrica.

ALIMENTAÇÃO
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Figura 1: Representação gráfica
granulo métrica das Amostras A e B
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Figura 2: Resultados da separação cm Cyclosizcr

As análises granulométricas foram realizadas num
Granulómetro Laser, modelo Coulter LS 130. Conforme
pode se apreciado na Figura 1, os materiais em estudo
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Tendo em mente as propriedades que foram
investigadas, foi projectado um estudo laboratorial em
regime semi-contínuo, que consta da realização dos
ensaios em 3 andares de hicrociclonagem, de diâmetro
sucessivamente decrescente, para que cada um realize
um calibre de corte cada vez mais tino, melhor
estratégia para que o produto tinal a obter seja o mais
tino possível e tenha um espectro granulométrico
reduzido.

Underjlow do Ciclone de 1" (Produto 1) indústria cerâmica
Underjlow do Ciclone de 10 mm (Produto 2) filler para tintas, plásticos e outros tins de classe
média;
Overflow do Ciclone de 10 mm (Produto 3) - filler
para tintas, plásticos e outros tins de classe supra;

O rendimento da operação e as respectivas
densidades de polpa indicam-se na Tabela I.

ENSAIOS DE HIDROCICLONAGEM

Tabela I - Rendimento da operação e densidades de
polpa obtidos nos ensaios de hidrociclonagem com as
Amostras A e B

Para a realização dos ensaios de hidrociclonagem,
prepararam-se polpas com uma densidade de 12%
sólidos ( 1kg I 7 .4L de água) e seguiu-se o esquema de 3
andares com hidrociclones de diâmetros sucessivamente
decrescentes, que se encontra representado no Diagrama
I (Douglas N. Moir, 1985).

Produtos

Densidade da Polpa
(%)

Durante os ensaios registaram-se as pressões
utilizadas, os volumes e as massas dos quatro produtos
obtidos, para posterior cálculo das massas mineral e de
água, das densidades da polpa e dos rendimentos em
cada fase do ensaio.

45.7

24.5

Under 1"

48.7

26,9

Under 10mm

19.8

12.0

-5

36.6
100.0

Total
Under Stub

60.2

46.4

Under 1"

50.1

29.5

Under 10mm

15.2

7.7

-4

16.4

Over Final

Ciclone Mozley de 2" de diâmetro, modelo stub,
com extensão do corpo cilindrico, (Vortex Finder =
11 mm, Apex= 4,5 mm, Pressão= 2,8 kglcm2 ) com
o objectivo de simular um ciclone de maior
diflmetro cuja função é retirar da polpa todo o
material graúdo presente (calibre superior a 40 !J-m)
com o mínimo de perdas de tinos por arrastamento;

(%)

Under Stub

Over Final

No diagrama de ensaio simularam-se os 3 andares
utilizando, respectivamente (Mozley Operating Manual,
1998):

Rendimento

Total

100.0

Ciclone Mozley de 1" de diâmetro, (Vortex Finder
= 5,5 mm, Apex = 2,2 mm, Pressão = 4,0 kglcm2 );
Ciclone Mozley de JOmm de diâmetro, (Vortex
Finder = 3,2 mm, Apex = 1,0 mm, Pressão = 4,0
kglcm 2 );

Esquema de 3 andares, seguido nos ensaios de
hidrociclonagem.

Como pode ver-se pelo esquema representado no
Diagrama I, obtiveram-se quatro produtos por cada
amostra ensaiada.
Numa primeira aproximação ao problema, o
underjlow do l" Andar (Ciclone Stub 2") será um
produto a rejeitar, por ser um produto relativamente
graúdo e portador de várias contaminações. Pretende-se.
essencialmente aproveitar os restantes 3 produtos,
embora com valorizações comerciais diferentes.
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Nas Figuras 3, 4, 5 e 6, estão representadas as curvas
granulométricas dos produtos obtidos com as Amostras
A e B, em cada fase do ensaio de ciclonagem.
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curvas granulométricas das descargas de underflow dos
ciclones Stub, 1" e 10 mm.
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Figura 3: Representação gráfica das curvas
granulométricas dos produtos obtidos no Underflow do
Ciclone Stuh 2"

Todavia, a qualidade do corte granulométrico
efectuado pelo Ciclone de 10 mm, especialmente
devido ao facto de terem já sido eliminados os calibres
mais graúdos da sua alimentação, permite que o
Overflow deste ciclone seja sempre um produto de
calibre bem controlado, genericamente centrado na
gama < 1O IJ.m.
As diferenças de comportamento entre as duas
Amostras, reileetem-se, ao nível do Produto Final
(Overt1ow do Ciclone de I O mm), apenas no rendimento
de produção deste lote que é sensivelmente metade para
a Amostra B.
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Figura 5: Representação gráfica das curvas
granulométricas dos produtos obtidos no Undertlow do
Ciclone lllmm
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Figura 4: Representação gráfica das curvas
granulométricas dos produtos obtidos no Underflow do
Ciclone 1"
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Estes resultados mostram claramente que as
diferenças entre as duas amostras se situam na gama
granulométrica entre as I O c 40 IJ.m, calibres cm que a
Amostra B é substancialmente mais rica do que a
Amostra A. Mais concretamente, as duas Amostras talqual estudadas, distinguem-se pelas suas características
granulométricas originais:
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Figura 6:
Representação grúfica das curvas
granulométricas dos produtos obtidos no Overflow
Final do Ciclone 1Omm

Estes
valores.
perfeitamente
vtst vets
nas
distribuições granulométricas dos produtos tal-qual, são
suficientes para justificar as diferenças visíveis nas

o desempenho das três operações de ciclonagcm roi
entretanto caracterizado pela determin~l\;~w das
respectivas Curvas de Partição, tendo etn visla. ali{Js a
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concepção e desenvolvimento de um simulador da
instalação que possa, no futuro, vir a servir para
optimizar a regulação da instalação, bem como para
avaliar a qualidade dos produtos a tratar na sua
recepção.

que resulta da Amostra B é mais grosseiro ainda e,
em princípio, terá que ser considerado um rejeitado;
A granulometria do Rejeitado (Undert1ow do
Ciclone Stub) do tratamento de qualquer das
amostras não permite uma grande valorização do
produto. No entanto, o conteúdo em carbonato de
cálcio permite sempre a incorporação destes
rejeitados em cimento branco.

No cálculo desses operadores foi utilizada uma
metodologia tradicional de estimativa de parâmetros e
de reconciliação de dados superabundantes. Sobre os
valores experimentais de cada Curva de Partição foi
ajustado um modelo canónico Partição Reduzida
(utilizada por Lynch) com um efeito de "soutirage"
indiscriminado.

Nas Figuras 8 e 9 estabelece-se uma comparação de
produtos já existentes no mercado Português (Omya
Mineral Portuguesa, Lda, 1995), com teor em CaC0 3 :::::
98%, nomeadamente entre o Omyacarb BSH e o
Undert1ow do ciclone de 10mm, e entre os Omyacarb e
o Omyalite e o Overt1ow tina! resultantes de quaisquer
das amostras ensaiadas.

Na tigura 7, seguinte apresentam-se exemplos das
curvas determinadas com os respectivos ajustes sobrepostos.
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Figura 8: Comparação das curvas granulométricas dos
produtos obtidos no Undertlow do Ciclone de 10mm,
com a de um produto BSH, existente no mercado
Português

Figura 7: Ajuste de Curvas de Partição

CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS OBTIDOS

Omyalite 95T, Omyacarb 1T e Over Final
100

Granulometria

90
80

De acordo com os resultados obtidos, as características
granulométricas médias dos quatro produtos obtidos
podem ser apresentadas do seguinte modo:
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Qualquer dos Overflow Final dos ciclones de 10
mm, (Amostra A e B) tem aplicação como carga
de boa qualidade para diversos fins;
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10

O Underllow do ciclone de I Omm produzido a
partir da Amostra A também é um produto
qualificável
de
grau
médio,
embora
granulometricamente mais graúdo;
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Figura 9: Comparação das curvas granulométricas do
Overt1ow Final
(Ciclone de 1Omm) com as dos
produtos Omyacarb e Omyalite, existentes no mercado
Português

O Underllow do ciclone de 1" é um produto mais
grosseiro. Contudo, como o produto que se obtém
a partir da Amostra A está totalmente abaixo de 32
j.1m (ver Tabela ITI) tem aplicação cm cerâmica. O
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Composição Química

CONCLUSÕES

Os produtos obtidos durante os ensaios de hidrociclonagem foram analisados quimicamente para confirmação dos padrões de qualidade, a fim de verificar as
suas características médias como produtos finais, com
potencialidade de colocação no mercado em condições
de competitividade.

Tendo vista que os objectivos do Estudo se
centraram na hidrociclonagem de um ensaio semiindustrial para previsão dos resultados de uma futura
instalação industrial, os estudos conduzidos permitem
estabelecer o seguinte conjunto de conclusões
relevantes:

Assim, com base nos dados analíticos quantitativos,
em termos de composição química maioritária,
contirma-se que a Amostra A é uma matéria prima de
melhor qualidade que a Amostra B:

1.

A Amostra A foi considerada a alimentação padrão
da instalação, pelo que foi considerada para
referencial de qualiticação dos produtos finais.

Maior teor em carbonato de cálcio (avaliado pel o
teor em CaO);

2.

Os resultados do tratamento da Amostra B devem
ser encarados como aferidores das baixas de
rendimento que poderão ocorrer quando a
instalação for alimentada por natas de menor
qualidade: sejam produtos armazenados resultantes
de produções antigas, sejam produtos misturados
oriundos de outras proveniências.

3.

Para obtenção de produtos finais de elevado grau de
finura é aconselhável a utilização de um diagrama
de tratamento com 3 estágios de classificação, no
mínimo. Os calibres de corte utilizados, praticados
em ciclones MOZLEY, respectivamente, Ciclone
STUB de 2" com extensão cilíndrica, Ciclone de 1"
e Ciclone de 1O mm, mostraram-se adequados aos
fins pretendidos.

4.

Os melhores resultados permitiram obter 3 produtos
valorizados, com as seguintes características
médias:

Menores teores em sílica (Si0 2 ) e em ferro.
Tabela II - Composição química maioritária dos
Produtos obtidos a partir das Amostras A e I!
Produtos

Ove r
Final

Teores (FRX)

Under
lO mm

Under
l"

Under
Stuh

Amostra A(%)

C aO

54.69

54.20

54.01

54.33

Si0 2

0.67

1.04

1.52

1.69

Óxidos de Fe

0.11

0.11

0.13

0.15

Alz03

0.27

0.48

0.37

0.3 1

Teores (FRX)

.

Amostra B (%)
53 .62

53.91

53.74

51.90

Si02

1.19

1.41

1.82

5.64

Óxidos de Fe

0.27

0.20

0.19

0.18

Alz03

0.75

0.57

0.43

0.36

C aO

-Um produto final de Boa Qualidade, com 99.9%
< 10 J..Lm e 31% < 1J..Lm, teores médios de 97.6%
CaC03 e 0.11 % Fe20 3, e um Grau de Brancura
de 83.8% Elrepho-Zeiss, correspondendo a um
rendimento ponderai de 37%.

Observando mais detalhadamente os vários teores
químicos determinados, constata-se que o processo de
beneticiação usado conduziu, em ambas as Amostras A
~. a que nos produtos mais finos, nomeadamente no
Overflow Final dos ciclones de 10 mm, se veriticasse
uma tendência clara para:

- Um produto de Qualidade Média, com 91.9 % <
10 J..Lm e 23.1 % < 1 J..Lm, teores médios de 96.7%
CaC03 e 0.1 1% Fez0 3, e um Grau de Brancura
de 83.2% Elrepho-Zeiss, correspondendo a um
rendimento ponderai de 12%.

-Aumento do teor em carbonato de cálcio;

- Um produto designado por Material Cerâmico
com 54.6% < 10 J..Lm e 14.5% < 1 J..Lm, teores
médios de 96.4% CaC03 e 0.13% Fe 20 3 , e um
Grau de Brancura de 83.4% Elrepho-Zeiss,
correspondendo a um rendimento ponderai de
27%.

-Diminuição do teor em sílica
-Diminuição do teor em ferro;
Na Amostra A veritica-se, ainda, uma diminuição
da alumina (Al 20 3) .
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