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RESUMO  
 
As rochas metamórficas calcárias (mármores) vêm sendo explotadas por diversas 
empresas na região de Gironda, município de Cachoeiro de Itapemirim, ES. Os 
mármores possuem diversas aplicações, com destaque para o uso como rochas 
ornamentais ou fontes de cálcio (CaO) e magnésio (MgO) para as indústrias 
siderúrgicas, cimenteiras, nutricionais, agrícolas, etc. Em Gironda os mármores são 
cortados por diques graníticos e anfibolíticos, sendo que neste último, o contato com 
os mármores é transicional. A união mármore/anfibolito dificulta a separação nas 
etapas de lavra e beneficiamento (britagem e moagem), resultando em um produto 
final com minerais indesejáveis provenientes do anfibolito. Nesse sentido, foi 
avaliada a possibilidade de uso de mesa oscilatória para o processo de separação 
dos anfibolitos e mármores em três intervalos granulométricos distintos: -
0,147+0,104mm, -0,104+0,074mm e -0,074mm. O balanço de massa e a análise 
química dos concentrados demonstraram uma recuperação metalúrgica de 72,90% 
(CaO) e 58,24% (MgO), para o intervalo granulométrico de -0,104+0,074mm , para 
um ângulo de inclinação da mesa de 6,21°, uma frequência de 333 rpm e 
porcentagem de sólidos de 7,54%, tornando possível a separação parcial de 
anfibolitos e resíduos insolúveis (RI) com uso de mesa oscilatória. 
 
PALAVRAS-CHAVE: beneficiamento de minérios; mármores; concentração 
gravítica; calcário. 
 
ABSTRACT 
 
Calcareous metamorphic rocks (marbles) are extracted by mining companies in 
Gironda, municipality of Cachoeiro de Itapemirim, ES. The marbles have many 
applications, especially for ornamental rock use or source of calcium (CaO) and 
magnesium (MgO) for the steel industries, cement company, nutritional, agricultural, 
etc. In Gironda igneous events included the intrusion of the granite and amphibolite 
dyke, In this place, the contact with the marbles is transitional. The marble union whit 
amphibolite difficult separation steps in the mining and processing (crushing and 
grinding), resulting in a final product with undesirable minerals from the amphibolite. 
In this sense, was assessed the possibility of concentrating table use for the 
separation process of amphibolites and marbles in three different grain size intervals: 
-0.147+0,104mm, -0.104+0.074mm and -0.074mm. The mass balance and the 
chemical analysis of the concentrates showed a recovery of 72.90% (CaO) and 
58.24% (MgO), to the particle grain size intervals of -0.104+0,074mm for an angle of 
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inclination table 6.21°, a frequency of 333 rpm and percent solids of 7.54%, making it 
possible partial separation of the amphibolite and of insoluble residues (RI) using 
concentrating table. 
 
KEYWORDS: mineral processing; mineral concentration; limestone.
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1. INTRODUÇÃO 
 
O distrito de Gironda, pertencente ao município de Cachoeiro de Itapemirim, porção 
sul do estado do Espírito Santo, é um dos polos extrativos de mármores para fins de 
rochas ornamentais e fontes de CaO e MgO para as indústrias siderúrgicas, 
nutricionais, agrícolas, etc. Nesta região as rochas metamórficas calcárias 
(mármores) são compostas por porções puras de minerais de calcita (CaCO3) e 
dolomita (MgCO3), além de porções impuras de coloração mais escura, que contém 
minerais silicatados, devido aos diques de granito. Nesta região tem-se o contato 
com diques máficos (anfibolitos), de natureza transicional, promovendo a união 
mármore/anfibolito. Os principais minerais constituintes do anfibolito são: anfibólio, 
plagioclásio, biotita, flogopita, hercinita, grossularita (JORDT-EVANGELISTA e 
VIANA, 2000). Esses minerais não agregam valores ao mármore, pelo contrário, 
torna-o mais pobre devido a sua composição química. Segundo LEAKE et al. (1997), 
a fórmula geral que compõem os minerais do grupo dos anfibólios é representada da 
seguinte forma: (Na, K)0-1(Ca, Na, Fe, Mg)2(Mg, Fe, Al)5(Si, Al)8O22(OH)2. Segundo 
SAMPAIO e SALVADOR (2004), as impurezas dos calcários variam muito em tipo e 
quantidade, entretanto, merecem ser examinadas sob o aspecto econômico, para se 
verificar se elas afetam a utilidade da rocha. Tais impurezas podem ser fatores 
limitantes ao aproveitamento econômico dos calcários, essencialmente quando 
utilizados para fins nobres. 
 

  
Figura 1. Dique anfibolítico cortando o mármore 

na região de Gironda. Fonte: Autor, 2014. 

 

Figura 2. Detalhe do dique anfibolítico 
cortando o mármore. Fonte: Autor, 2014. 

  
 

O processo de lavra do mármore, exceto para fins de rochas ornamentais, se dá por 
desmonte de rochas com uso de explosivos, seguido por carregamento e transporte 
ao britador por carregadeira e/ou escavadeira e caminhão basculante. Neste 
processo os fragmentos que visivelmente contenham uma grande quantidade de 
anfibolitos são separados, por catação manual, e destinados ao depósito de estéreis, 
exemplificado na Figura 3. Os demais são conduzidos ao processo de 
beneficiamento (britagem, moagem e classificação) mostrado na Figura 4. Com isso, 
é inevitável a permanência de anfibolitos no processo industrial, mesmo que em 
menor proporção, resultando em impurezas no calcário, produto final.  
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Figura 3. Depósito de estéreis. Fonte: Autor, 

2014. 
Figura 4. Beneficiamento de mármore para 

fins siderúrgicos. Fonte: Autor, 2014. 

 
Este estudo objetiva detectar a possibilidade de uso de mesa oscilatória para o 
processo de separação dos anfibolitos e mármores em três intervalos 
granulométricos: -0,147+0,104mm, -0,104+0,074mm e -0,074mm. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
2.1. Amostragem e preparação 
 
Para separação do anfibolito do mármore foi coletada uma amostra de 1 kg de 
mármore e 1 kg de anfibolito da região de Gironda. As amostras foram preparadas 
com auxílio do britador de mandíbulas moinho de rolos e moinho de discos. As 
amostras moídas foram misturadas e homogeneizadas na relação de 50% mármore 
e 50% anfibolito. A seguir foram retiradas alíquotas para análise granulométrica a 
seco. Os produtos nos intervalos de -0,147+0,104mm, -0,104+0,074mm e -0,074mm 
foram separados por peneiramento e enviados para análise química e reservados 
para os ensaios de concentração em mesa oscilatória apresentado na Figura 5. 
 
2.2. Separação gravítica 
 
Na separação gravítica a propriedade diferenciadora é a densidade, e um dos 
equipamentos utilizados nessa operação é a mesa oscilatória, sendo esta escolhida 
para a separação do mármore e do anfibolito. A mesa oscilatória é composta por 
uma região com riflles e outra região lisa. Os rifles auxiliam a sedimentação 
retardada dos minerais mais densos e permitem a passagem dos minerais leves 
juntamente com o maior fluxo de água. O movimento da mesa é assimétrico na 
mesma direção dos riffles, possibilitando a saída do material mais denso nesta 
direção. 
 
2.2.1. Critério de concentração (CC) 
 
O critério de concentração (1) é usado em uma primeira aproximação e fornece uma 
ideia da facilidade de se obter uma separação entre minerais por meio de processos 
gravíticos, desconsiderando o fator de forma das partículas minerais. Taggart, com 
base na experiência industrial, definiu o CC como: 
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CC = (ρp −1)/(ρl −1)                                                                          (1) 

 
Onde: ρp e ρl são as densidades dos minerais pesado e leve, respectivamente, 
considerando a densidade da água igual a 1,0. 
 
Com os resultados, as interpretações são dadas pela Tabela 1. 
 

Tabela 1. Critério de concentração e comportamento do processo. 

Valor de CC Significado 

>2,5 Separação eficiente até 0,074 mm (200#) 
1,75-2,50 Separação eficiente até 0,0147 mm (150#) 
1,50-1,75 Separação possível até 1,4 mm (difícil) 
1,20-1,70 Separação possível até 6,0 mm (difícil) 

 
Com a densidade do mármore e anfibolito de ρl =2,7 e ρp =2,95, respectivamente, 
inserindo-as na fórmula proposta por Taggart foi encontrado o seguinte valor (2) para 
o critério de concentração: 
  

CC = (2,95-1)/(2,7-1) = 1,15                                                             (2) 
 
O valor do critério de concentração se encontrou abaixo do valor mínimo que é de 
1,2. Sendo assim, indefinida a faixa granulométrica onde a separação se mostraria 
eficiente ou possível, contudo, insistiu-se nos ensaios gravíticos em mesa, devido 
Burt ter proposto um acréscimo de uma nova variável que leva em consideração as 
formas das partículas (FRF). 
 
2.2.2. Variáveis do processo 
 
A variável estudada foi a faixa granulométrica, sendo elas: -0,147+0,104mm, -
0,104+0,074mm e -0,074mm. Alguns parâmetros foram fixados como o ângulo de 
inclinação da mesa que foi de 6,21º, a frequência de oscilação que foi de 333 rpm, a 
vazão de água de 0,125 L/s, a vazão de massa dos sólidos de 10,19 g/s e a 
porcentagem de sólidos de 7,54%. 
 

  
Figura 5. Mesa oscilatória. Fonte: Autor, 2014. Figura 6. Detalhe do resultado da separação 

em mesa oscilatória na faixa granulométrica 
-0,104+0,074mm. Fonte: Autor, 2014. 
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2.3. Determinação do teor  
 
Os teores de CaO, MgO e RI de cada amostra (alimentação), bem como dos 
produtos finais (concentrados) (Figura 6) foram determinados por titulação com uso 
de EDTA e indicador. Para tanto, foi tomada em cada faixa granulométrica uma 
alíquota de 50g, e pulverizada em moído orbital (100% em -0,074mm), retirando 
desse produto uma alíquota para a análise química. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Produtos da separação gravítica 

 
Os resultados das análises químicas em todas as faixas granulométricas estudadas 
são apresentados na Tabela 2. 
 

Tabela 2. Resultados da recuperação de CaO, MgO e RI nos testes de concentração em mesa 
oscilatória.  

Teste 
Granulometria 

(mm) 
CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

RI 
(%) 

Rec. met. 
CaO (%) 

Rec. met. 
MgO (%) 

Alimentação -0,147+0,104 19,99 4,72 54,44 - - 

Concentrado -0,147+0,104 24,20 6,30 43,64 64,11 35,84 

Rejeito -0,147+0,104 15,25 4,14 64,12 - - 

Alimentação -0,104+0,074 16,83 5,15 59,18 - - 

Concentrado -0,104+0,074 23,67 5,88 45,44 72,90 58,24 

Rejeito -0,104+0,074 9,47 4,39 73,92 - - 

Alimentação -0,074 15,25 2,97 66,56 - - 

Concentrado -0,074 18,96 4,35 57,06 69,68 43,34 

Rejeito -0,074 10,52 2,39 76,22 - - 

 

   
Figura 7. Evolução da recuperação metálica de CaO e MgO. Fonte: Autor, 2014. 

 
Observa-se, pelo gráfico da Figura 7, que ocorreu uma maior recuperação de CaO e 
MgO na faixa granulométrica de -0,104+0,074mm. 
 
Embora o valor determinado no critério de concentração proposto por Taggart não 
tenha sido eficaz na determinação das faixas granulométricas, foi observado um 
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enriquecimento de CaO e MgO no concentrado. Isso pode estar relacionado com o 
fator de razão de forma (FRF), devido ao efeito das formas das partículas 
separadas, conforme proposto por Burt. A calcita possui um sistema romboédrico, 
enquanto o grupo dos minerais anfibólios se apresenta em sistema monoclínico e 
ortorrômbico. 
 
A Tabela 3 mostra os resultados das recuperações em massa do estudo de 
concentração em cada faixa granulométrica, a maior recuperação mássica foi na 
granulometria de -0,074, porém, a eficiência do processo é avaliada em função do 
teor, ou seja, da recuperação metalúrgica, apresentada anteriormente na Tabela 2, 
sendo maior no intervalo de -0,147+0,104mm. 
 

Tabela 3. Resultados da recuperação em massa nos testes de concentração em mesa 
oscilatória.  

Teste Granulometria 
(mm) 

Massa 
(%) 

Recuperação mássica (%) 

Alimentação -0,147+0,104 18,73 - 

Concentrado -0,147+0,104 9,92 52,96 

Rejeito -0,147+0,104 14,82 - 

Alimentação -0,104+0,074 14,77 - 

Concentrado -0,104+0,074 7,65 51,83 

Rejeito -0,104+0,074 10,41 - 

Alimentação -0,074 11,50 - 

Concentrado -0,074 6,54 56,86 

Rejeito -0,074 5,66 - 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
De modo geral, houve um aumento dos teores de CaO e MgO de todos os 
concentrados avaliados, para os parâmetros estudados. 
 
O melhor resultado, em termos de recuperação metalúrgica (CaO e MgO) foi 
observado na faixa granulométrica de -0,104+0,074mm e uma melhor recuperação 
em massa na faixa granulométrica abaixo de -0,074mm. 
 
O sucesso da separação pode está relacionado com o efeito da densidade e ainda 
com a forma das partículas. 
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