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RESUMO 
 
A estocagem dos finos originários do processo de cominuição de rochas é um dos 
grandes problemas enfrentados pela indústria da produção de brita. Após circuitos de 
britagem terciária ou quaternária, visando à produção de agregados para a construção 
civil, uma porcentagem significativa do produto gerado possui granulometria que o 
classifica como material fino, que, até então, não possui aplicação. Estes finos são, 
por isso, estocados em pilhas em áreas circunvizinhas às pedreiras, cujo acumulo 
imoderado causa, entre outros, alteração da paisagem e modificação de habitat, 
caracterizando impactos ambientais; bem como obstrução de canais de drenagem e 
assoreamento de rios próximos. Neste contexto, percebe-se a extrema importância 
da atribuição de alguma aplicação aos finos de pedreiras, cuja especificação parte da 
caracterização mineralógica deste material, objetivando sua reutilização e, 
consequentemente, amenizando os impactos causados pelo mesmo. O objetivo 
principal deste trabalho foi estudar a possibilidade do reaproveitamento, com foco no 
processo de flotação como método de concentração mineral, deste material. Para 
isso, foi realizada a caracterização de amostras de finos de uma pedreira, coletadas 
e preparadas para a identificação das fases mineralógicas presentes no material e de 
suas principais propriedades, fazendo uso de técnicas como difração de raios X e 
microscopia eletrônica de varredura, e aplicando os resultados na determinação dos 
reagentes, suas dosagens, e das demais variáveis importantes para o processo de 
flotação. Dentre os ensaios de flotação realizados, pôde-se observar que aquele que 
obteve melhor desempenho foi realizado em uma polpa com pH em torno de 5, com 
vazão de ar igual a 5 L/h e dosagem de ácido oleico (coletor) de 700 g/t, onde obteve-
se a maior massa flotada e um deprimido com maior concentração dos minerais de 
interesse – quartzo e feldspato. 
 
PALAVRAS-CHAVE: concentração; flotação; rocha granítica.  
 
ABSTRACT 
 
The storage of fine material originated from the comminution processes is one of the 
big problems faced by the crushed stone industry. After tertiary or quaternary crushing 
circuits, for the production of construction aggregates, the granulometry of a significant 
percentage of the resulting product classifies it as fine gravel and coarse sand, which, 
as of now, have no applications. These fine materials are, therefore, stored in piles in 
the surrounding areas of the quarry, where the immoderate accumulation contributes 
to, among others, the landscape alteration and habitat modification, meaning 
environmental impacts; as well as blockage of drainage channels and the aggradation 
of nearby rivers. In this context, the designation of an application to this generated 
product is of extreme importance, and it starts with the mineralogical characterization 
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of the material, with the objective of reutilizing it and, consequently, reducing its 
impacts. The main objective of this study was to explore the possibility of reutilizing 
this material, focusing on the process of froth flotation as a method of mineral 
concentration. To achieve this, it was necessary to characterize samples of this fine 
material from a local quarry, which were collected and prepared for the determination 
of the mineralogical phases present in them and their main properties, using 
techniques such as X-ray crystallography and scanning electron microscopy, and 
applying the results in the determination of the reagents, their dosages, and the other 
important variables to the process of flotation. From the tests, it was observed that the 
best performance was obtained when airflow was set to 5 L/h, the dosage of oleic acid 
(collector) was 700 g/t, and the pulp had a pH of around 5, where the result was a 
higher floated mass of material with a tailing of higher concentration of the desired 
minerals – quartz and feldspar. 
 
KEYWORDS: concentration; flotation; granite rock. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
De acordo com a Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados 
para a Construção Civil (ANEPAC, 2015), no ano de 2017 serão produzidas 493 Mt 
de agregados para construção civil, cuja produção domina o mercado interno 
brasileiro no que tange à grande mineração (SEICOM, 2013). Ainda segundo a 
SEICOM (2013), no estado do Pará, dentre as áreas produtoras de agregados, o 
município que possui as principais jazidas de brita e abastece a região metropolitana 
de Belém é o de Tracuateua, localizado na região nordeste do estado. Lá, ocorre a 
produção de brita a partir do processo de cominuição de rochas graníticas, rochas 
magmáticas comuns da região, constituídas fundamentalmente de feldspato, quartzo 
e mica, além de outros minerais acessórios. Ao final deste ciclo produtivo, além da 
brita propriamente dita, há também geração de pó de pedra (-6,3 mm), agregado 
miúdo (-4,8 mm+150 µm), e finos de pedreira (-150 µm) (ABNT, 2011). Os resíduos 
variam de 10 a 42% do total da produção (CUCHIERATO, 2000), o que significa 
milhões de toneladas somente neste ano, e uma vez que esses materiais não 
possuem adequação suficiente, os mesmos são estocados em pilhas dispostas de 
maneira desordenada (ALMEIDA; CHAVES; LEAL FILHO, 2001), gerando um dos 
grandes problemas desse setor. 
 
Neste contexto, surgem algumas alternativas ao descarte deste material, como sua 
utilização como agregado miúdo na produção de concreto, em substituição à areia 
normalmente utilizada, tendo sido comprovada a viabilidade desta substituição em 
concretos com finalidade estrutural (MENOSSI, 2004), em argamassas (SANTOS; 
LIRA; RIBEIRO, 2012), e substituição parcial de areia natural em aplicações gerais 
(ALMEIDA; SAMPAIO, 2002), assim como a sua utilização pela indústria cerâmica e 
de vidro, responsáveis pelo consumo de cerca de 95% do feldspato brasileiro, uma 
vez que o mesmo atua auxiliando a formação da parte vítrea dos corpos e fornece 
sílica ao processo, mantendo a forma do corpo cerâmico durante as reações de 
queima (BARBATO; FRANÇA, 2002). Rochas graníticas apresentam teor de feldspato 
e quartzo em sua composição, por isso, aliado ao crescimento e modernização do 
parque industrial cerâmico brasileiro, surgindo assim a necessidade de adequação a 
padrões ecológicos, há uma crescente demanda por este material.  
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No Brasil, a aplicação de feldspato é restrita e, geralmente, limitada ao seu estado 
bruto, sem nenhum beneficiamento mineral (BRAGA; SAMPAIO; LEAL FILHO, 1998). 
No entanto, o esgotamento de minérios com baixo teor de impurezas tem estimulado 
o desenvolvimento de estratégias de concentração (FRANÇA; SAMPAIO, 2002), 
sendo a proposição de uma destas, baseada na técnica de flotação como método de 
concentração mineral, o objetivo deste trabalho. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 Preparação das Amostras 
 
As amostras de rocha granítica, resíduos fornecidos pela Pedreira Santa Mônica, são 
estocadas em seus pátios, localizados no município paraense de Tracuateua. Estas 
foram colhidas segundo à NBR NM 26/ 2001: Agregados – Amostragem, e levadas ao 
laboratório para preparação.  
 
As amostras foram levadas à estufa e pesadas em intervalos constantes até que sua 
massa se mantivesse constante, de modo a determinar a massa seca do material. 
Este procedimento foi feito segundo a DNER-ME 213/94: Solos – determinação do 
teor de umidade. Esta massa foi, então, homogeneizada e quarteada, manualmente, 
em pilha cônica. A fim de se fazer análise em duplicata, 4 alíquotas formadas de 
quartos opostos de cada um dos dois processos de quarteamento foram separadas 
para análises posteriores.  
 
2.2 Caracterização Tecnológica das Amostras 
 
Primeiramente, o material foi caracterizado granulometricamente por peneiramento a 
seco e a úmido. Cada um tipo de peneiramento foi realizado duas vezes, a fim de 
garantir resultados mais acurados estatisticamente. Portanto, duas alíquotas foram 
destinadas ao peneiramento a seco e as duas restantes, ao peneiramento a úmido. 
As peneiras utilizadas foram as de abertura, em milímetros (mm), de 3,36; 2,38; 1,68; 
1,19; 0,84; 0,59; 0,42; 0,297, por ordem respectiva, seguindo a Série Tyler. Após o 
peneiramento a úmido, o material precisa ser secado para que possa ser feita a 
análise final de sua granulometria, por isso, o mesmo voltou à estufa até secagem 
completa. Então, a massa retida em cada peneira foi aferida. A Figura 1 traz as curvas 
granulométricas traçadas a partir dos resultados obtidos nesta etapa. 
 
Em seguida, o grau de liberação mineral das amostras foi expresso para cada uma 
das frações analisadas. Isto foi feito qualitativamente por meio de uma lupa 
estereoscópica. A figura 2 mostra algumas das diferentes frações granulométricas 
analisadas durante esta etapa. 
 
Finalmente, as espécies minerais foram caracterizadas mineralogicamente e 
quimicamente por uso das técnicas de difração de raios X (DRX), cuja preparação 
para tal foi a cominuição em Almofariz (Gral) de Ágata do material, e, semi-
quantitativamente, por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e sistema de 
energia dispersiva (EDS). As figuras 3 e 4 exprimem os resultados obtidos nesta última 
etapa da caracterização do material. 
 
2.3 Ensaios de Flotação 
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O coletor escolhido foi o ácido oleico, um dos principais componentes da maioria dos 
coletores aniônicos, sendo bastante utilizado e objeto de diversas pesquisas. Durante 
a flotação, o ácido se adere à superfície das micas, que apresentam superfície 
negativa, e as tornam hidrofóbicas, o que significa que elas serão levadas à interface 
liquido-ar pelas bolhas. Ou seja, o processo se trata de uma flotação reversa dos 
minerais de interesse, com as micas flotadas compondo o rejeito. Para realização dos 
ensaios, foi utilizada uma célula de flotação de bancada, modelo BT.CFBA – 220V da 
Brastorno. 
 
No total, foram realizados 3 ensaios de flotação do material, nas frações de 
granulometria abaixo de 0,84 mm, onde adotaram-se valores fixos para a 
porcentagem de sólidos na polpa, igual a 15%, tempo de condicionamento do ácido 
oleico de 4 minutos, rotor a 1200 rpm, tempo de flotação de 30 minutos e, como 
espumante, foram utilizados 654 g/t de óleo de pinho, cujo tempo de condicionamento 
permitido foi de 2 minutos. As variáveis escolhidas foram a dosagem do coletor e a 
vazão de ar, cujos valores adotados estão expressos na Tabela 1. A Figura 5 traz 
algumas imagens dos produtos destes ensaios. 
 

Tabela 1. Condições adotadas durante os ensaios de flotação 

 

Ensaio 
pH da polpa 

(aproximadamente) 
Dosagem do coletor 

(g/t) 
Vazão de ar 

(L/h) 

1 5 500 5 

2 5 700 5 

3 5 700 3 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 
 

Figura 1. Curvas granulométricas médias dos peneiramentos a úmido e a seco 
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Como é esperado, o material fino tem tendência a se aglomerar e bloquear a 
passagem de outras partículas através das peneiras de menor abertura. Esta 
interferência é amenizada no peneiramento a úmido, o que explica a maior 
porcentagem de material passante até as últimas peneiras da sequência, algo que 
pode ser observado nas curvas granulométricas. Em todos os casos, concluiu-se que 
a maior parte do material estocado está presente em frações menores que 0,297 mm, 
sendo a faixa granulométrica maior que 3,6 mm a de segunda maior concentração em 
massa de material. 

 

Figura 2. (a) Fração +3,36 mm; (b) Fração -3,36+2,38 mm; (c) Fração -2,38+1,68 mm 

 

 
 

Figura 3. Micrografias obtidas em MEV das frações (a) -0,59+0,42 mm, (b) -0,42+0,297 mm, e  
(c) -0,297 mm 

 

 
 

Figura 4. Espectrograma obtido em MEV/EDS indicando microclínio (KAlSi3O8) em um ponto da 
Figura 3.(b) 

(a) (b) (c) 

(a) (b) (c) 
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Das analises por difração de raios X, pôde-se comprovar que as fases predominantes 
nas amostras são quartzo, feldspato (albita e microclínio) e mica (muscovita), além de 
clorita, onde se sugere que está o ferro encontrado nas análises microquímicas, já 
que a chamosita, extremo Fe2+ do grupo, é comumente encontrada em amostras do 
tipo. A determinação do grau de liberação destas fases presentes nas partículas, 
assim como a análise de suas morfologias, texturas e cores, das várias frações 
granulométricas, teve de ser estimada visualmente, servindo, então, apenas como 
indicação de diretrizes para os ensaios de concentração posteriores. Notou-se que as 
partículas apresentam, em geral, morfologia subangular a sub-arredondada, e as 
micrografias deixam claro o aspecto lamelar do que são, muito provavelmente, 
minerais da classe das micas, especificamente a muscovita, frequentemente presente 
neste tipo de material. 
 
Partículas de mineral livre começam a ser observadas a partir da fração  
-2,38+1,68 mm, porém, ainda com grande quantidade de partículas mistas. Na fração 
-1,18+0,84 mm se observa que grande parte dos grãos estão liberados, e abaixo 
disso, a porcentagem de partículas livres passa a ser realmente expressiva, sendo, 
então, a faixa ideal máxima que deve ser e foi submetida aos ensaios de flotação, 
uma vez que os reagentes poderão agir individualmente nas espécies minerais 
desejadas, o que resulta em máxima recuperação. Mesmo nas frações mais finas, 
ainda há presença de partículas com grãos disseminados, o que dificulta a flotação 
do material. Uma solução seria a posterior cominuição do material em partículas ainda 
mais finas, o que pode ser inviável tanto economicamente, como também pode ser 
que a concentração por métodos físicos ou físico-químicos seja impossibilitada devido 
à fragmentação excessiva do material. 

 

  
 

Figura 5. Produtos do Ensaio 1. Deprimido (esquerda) e flotado (direita) 

 
É possível notar que, na massa deprimida, ainda existem partículas mistas que trazem 
consigo uma pequena quantidade de micas (partes mais escuras). Ainda assim, é 
visualmente notável a maior concentração de quartzo e feldspato no produto 
deprimido, enquanto que no flotado, a maior parte das partículas são lamelares, 
indicando que este produto é composto majoritariamente por micas. Os desempenhos 
dos ensaios de flotação, expressos em função da recuperação em massa do flotado, 
são mostradas na Tabela 2. 
 

Tabela 2. Desempenho dos ensaios de flotação 
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Ensaio 
Massa inicial 

(g) 
Massa deprimida 

(g) 
Massa flotada 

(g) 

Recuperação em 
massa do 

Deprimido (%) 

1 441 396 36 89,8 

2 441 386 45 87,53 

3 424 367 47 86,56 

 
4. CONCLUSÕES 
 
Portanto, do trabalho em questão é possível afirmar que a concentração dos minerais 
quartzo e feldspato presentes no rejeito de pedreiras de rochas graníticas é possível 
através da técnica de flotação reversa, utilizando um coletor aniônico – o ácido oleico 
– para a flotação da mica, presente no minério como mineral de ganga, resultando em 
um deprimido com maior concentração dos minerais desejados. Conclui-se que, 
dentre as configurações testadas, aquela que resultou em melhor desempenho na 
concentração mineral foi a utilizada no Ensaio 1, onde se obteve uma recuperação em 
massa do concentrado de 89,8%. O Ensaio 2 resultou em um material flotado com 
maior quantidade de micas, com massa totalizando 10,2% da inicial. 
 
Ainda que novos estudos acerca deste material ainda sejam necessários, de modo a 
obter a forma mais econômica e eficiente possível para o seu reaproveitamento, onde 
sugere-se a possibilidade do uso de coletores catiônicos em pH ácido para flotação 
direta dos minerais de interesse, pode-se observar que esse material apresenta 
grande potencial para sua reutilização, após este beneficiamento, como matéria prima 
nas indústrias de vidro e cerâmicas. 
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