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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal beneficiar o pegmatito da região de 
Equador-RN, para obter um concentrado de feldspato que possa ser utilizado na 
produção de industrial para construção civil. Inicialmente, a separação dos minerais 
contidos na rocha pegmatítica foi realizada pelo processo de flotação. Os estudos de 
flotação foram realizados no Laboratório de Flotação do campus Campina Grande  
do IFPB, utilizando-se para tal, uma célula DENVER MOD D12. O material em 
estudo trata-se de uma amostra de pegmatóide, com composição majoritária de 
feldspatos, mas com traços de quartzo e uma quantidade de mica variável e irregular 
distribuição. Antes e após a flotação realizou-se a caracterização químico- 
mineralógica. Foram empregadas duas técnicas (já discutidas nos Relatórios 2015- 
2016), concomitantes: as análises por difração de raios X e fluorescência de raios X, 
que fornecem como resultados a composição mineralógica qualitativa e a relação 
dos elementos constituintes com a sua proporção na forma de óxidos, 
respectivamente. Por meio da combinação da análise mineralógica qualitativa e da 
análise química quantitativa, onde os elementos são todos considerados existindo  
na forma de óxidos, têm-se informações suficientes para determinar a composição 
mineralógica das fases presentes, nas amostras de alimentação (antes da flotação), 
no concentrado e no rejeito. Nessa fase atual, pretende-se mostrar os resultados 
parciais a partir das imagens das espumas dos flotados geradas nos primeiros 
ensaios de flotação para a otimização da etapa da concentração do feldspato. No 
que diz respeito à Quantificação das Fases Mineralógicas, é aplicado o Refinamento 
Rietveld dos Difratogramas de Raios-X, em todas as frações utilizadas (alimentação, 
concentrado e rejeito), ou seja, antes e após o processo de flotação. A análise 
elementar revelou a composição das amostras e, fases esperadas, como microclinio, 
albita, mica muscovita e quartzo foram identificadas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A produção de minerais industriais no Brasil ainda se encontra na fase do 
extrativismo. Poucas empresas usam tecnologias adequadas no aproveitamento de 
suas jazidas, por isso a qualidade dos produtos nesse setor fica comprometida. As 
indústrias cerâmicas alegam que a matéria-prima disponível é de baixa qualidade, o 
fornecimento é irregular e as características físico-químicas inconsistentes. Por outro 
lado, os fornecedores se defendem, afirmando que a baixa qualidade se deve à 
ausência de padronização e especificação das matérias-primas utilizadas pela 
indústria cerâmica. [1]. 

O crescimento da demanda interna por minerais industriais no setor cerâmico 
depende exclusivamente do crescimento econômico do país e, principalmente, do 
setor da construção civil, que utiliza de modo intensivo os materiais cerâmicos. Na 
área de revestimentos cerâmicos, o Brasil tem sido um grande produtor, 
apresentando também uma parcela significativa de exportação. Para produção 
desses revestimentos requer-se uma certa quantidade de minério bruto ou 
beneficiado. A não adequação, tanto granulométrica como química, aos processos 
cerâmicos tem gerado perdas significativas de minerais industriais. O 
desenvolvimento de novas rotas tecnológicas pode viabilizar a oferta de novos 
minerais industriais, fomentando de certo modo a utilização de insumos minerais  
com maior qualidade agregada. 

Os pegmatitos são rochas de composição basicamente granítica (quartzo- 
feldspático-muscovita), de granulação geralmente grossa, muitas vezes exibindo 
cristais gigantes, permitindo fácil separação. Os pegmatitos da região Borborema- 
Seridó, localizados nos Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, são constituídos 
basicamente dos minerais supracitados. Em geral, apresenta 60-70% de feldspato, 
25-30% de quartzo, 5-10% de mica e 1-2% de outros minerais (caulim, 
espodumênio, gemas de cor, e minerais de metais como tantalita/columbita, berilo, 
ambligonita, dentre outros) [2 – 6]. 

Deve-se então supor, em função do elevado volume de recursos técnicos e 
financeiros investidos no estudo dos pegmatitos e pelo expressivo número de 
trabalhos publicados e relatórios técnicos produzidos, que a comunidade acadêmica 
e os órgãos de Governo conhecem profundamente sua geologia e mineralogia. Não 
obstante, há evidências de que não houve transferência destes conhecimentos em 
benefício da comunidade produtiva, no caso o pequeno minerador, ou garimpeiro, o 
que se reflete nas primitivas e precárias práticas de aproveitamento dos pegmatitos 
que ainda dominam a atividade nesta região. Há, portanto, um hiato entre o nível de 
conhecimentos geológico-científicos da geologia dos pegmatitos e a aplicação 
prática deste acervo de conhecimentos, no sentido de inserir melhorias nos métodos 
e processos do pequeno minerador. Ironicamente, não há registro da descoberta de 
nenhum pegmatito produtivo entre os cerca de 4 mil já catalogados na Província 
Seridó-Borborema através da aplicação de métodos de exploração (pesquisa) 
geológica. Todas as descobertas são creditadas aos garimpeiros [7]. Infere-se 
destes fatos que a contribuição efetiva da pesquisa para o desenvolvimento da 
produção mineral dos pegmatitos no Nordeste tem sido mínima ou ausente, 
contrariamente ao que ocorre em diversos distritos pegmatíticos do mundo, onde a 
pesquisa geológica sistemática tem permitido a avaliação econômica prévia e a 
implantação de eficiente atividade de mineração e estimulado a aplicação de  
vultosos investimentos na pesquisa e desenvolvimento de novos corpos de minério. 
No  Brasil  a  quantidade  estimada  da  geração  do  resíduo  de  corte  granito  é de 
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165.000 ton/ano. Espírito Santo, Bahia, Ceará, Paraíba, são os estados que mais 
geram este resíduo [8]. 

Devido à larga utilização do feldspato potássico e de outros minerais na 
indústria cerâmica, a cada ano são movimentados milhões de reais em exportações. 
Apesar de algumas jazidas serem pouco exploradas, existe a necessidade de lidar 
com o rejeito, bem como de aproveitar porções dos corpos pegmatíticos nas quais 
ocorrem intercrescimentos quartzo-mica-feldspato. Isto leva a perdas econômicas e 
problemas ambientais, decorrentes das atividades mineiras, principalmente na  
região do Seridó Paraibano e Norte-Riograndense, que é o principal produtor de 
matéria prima para a indústria cerâmica do Rio Grande do Norte e estados vizinhos. 
Daí, surge a necessidade da criação de novas formas de utilização dos resíduos 
acumulados no processo de produção de granito, como o uso desses produtos em 
ligas, massas e no próprio cimento na construção civil. A reutilização desses 
resíduos é uma das alternativas mais aceitáveis para o  desenvolvimento  
sustentável, pois ocorre redução do consumo de recursos naturais,  de energia, 
como também dos impactos ambientais ocasionados. Quando se pensa em reciclar  
é preciso observar a caracterização física, química e ambiental do resíduo para que 
os novos produtos gerados apresentem bom desempenho, com parâmetros de 
acordo com as normas nacionais da ABNT, tendo em vista uma maior aceitação dos 
consumidores, afim de que tenha uma contribuição efetiva para o desenvolvimento 
sustentável dos setores. 

O desenvolvimento de novas rotas tecnológicas pode viabilizar a oferta de 
novos minerais industriais, fomentando de certo modo a utilização de insumos 
minerais com maior qualidade agregada. Inclui-se nesses casos o aproveitamento  
da fração fina obtida nas mineradoras. Dessa forma, é importante que esse minério 
seja investigado mais profundamente, do ponto de vista de suas potencialidades 
químicas, no que diz respeito à síntese inorgânica de materiais; tais que agreguem 
valor a essa matéria-prima, que se encontra em abundância no nosso  Estado. 
Sendo assim, por intermédio das práticas de soluções viáveis, como o 
reaproveitamento de resíduos da construção civil que promoverá lucro às empresas 
responsáveis pela extração do material, pois os resíduos não seriam descartados, 
porém inseridos no mercado com uma nova finalidade e aplicação. 

A caracterização de minérios é de fundamental importância para aperfeiçoar o 
aproveitamento de recursos minerais. O Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 
se torna um equipamento indispensável na caracterização de minérios, pois ele 
permite caracterizar elementos químicos em pontos de até 2 µm. Outra ferramenta 
muito utilizada é a difração de Raios X, para identificação das fases. A quantificação é 
indispensável para as reais necessidades do trabalho, sendo realizada pela 
fluorescência de Raios-X. A partir da composição mineralógica da amostra combinada 
com cálculos estequiométricos, é possível realizar os Balanços de Massa na Flotação 
Mineral. Por fim, Métodos de Refinamento de espectro de difração de Raios X 
multifásico total, ou apenas método de Rietveld, que é quando ocorre o refinamento  
de espectro multifásico total de difração de Raios X, podem agregar confiança aos 
resultados obtidos. Ele nada mais é, que a diferença entre espetros medidos e 
calculados [9]. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foi utilizado o Microscópio Eletrônico de Varredura de Bancada Hitachi TM3030Plus, 
acoplada a um detector EDS, gerando imagens que trazem a análise elementar, 
pontualmente. As amostras foram desumificadas a 50 °C/30 minutos, foram coladas 
em um stub com fita de carbono (sem necessidade de metalização e, inseridas no 
MEV utilizando um porta amostras com redução de carga. As imagens foram obtidas 
utilizando 15kV e a análise elementar foi realizada em seguida. Foi possível obter 
imagens de microscopia eletrônica de boa qualidade e resolução para as amostras 
analisadas. A análise elementar revelou a composição das amostras, nas regiões  
em que as imagens foram obtidas. Os elementos esperados, como Si, Al, K e Na 
foram detectados. Para os outros elementos, o mapeamento elementar foi  
importante para diferenciar a composição das partículas nas amostras 

A análise das fases mineralógicas e Refinamentos Rietveld foram realizadas 
utilizando-se um Difratômetro de Raios-X, Rigaku, modelo Ultima IV. Foi utilizada a 
técnica da Espectrometria de Fluorescência de Raios–X para determinação do 
conteúdo de Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, Na, P, Mn e Ti. Os resultados são expressos na 
forma dos óxidos constituintes, utilizando-se um espectrômetro de fluorescência de 
raios-X (FRX) Shimadzu modelo XRF-1800. 

Os estudos de flotação foram realizados no Laboratório de Flotação do campus 
Campina Grande do IFPB, utilizando-se para tal, uma célula DENVER MOD D12, 
(Figura 01), com uma cuba de 3 L e 0,5 Kg de amostras previamente moídas a #32, 
de acordo com os estudos de Grau de Liberação. 

 

Figura 01 – Célula de Flotação Modelo DENVER D12 

 
 

A vazão de ar utilizada foi 4L/min. Essa separação envolve uma etapa de 
deslamagem, seguida do condicionamento da polpa e, o estágio de flotação. Apenas 
o coletor Flotigam EDA® (dodeciléter amina), da Clariant foi utilizado. O ajuste do pH 
foi realizado com uma solução de NaOH. As condições do teste estão sumariadas  
na Tabela 01. 
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Tabela 1 – Condições operacionais e sistema de reagentes do processo de flotação 
do granito-pegmatóide. 

 
Tempo de cada 

estágio (minutos) 

  

pHi  – pHf 

 
Coletor (g/t) 

Flotigam EDA 

 

Fração 

 

Massa (g) 

 
Recuperação 
Mássica (%) 

Deslamagem 3 
  

Deslamagem 8 1,6 

Condicionamento 1 10,20 - 9,91 100 Concentrado 86 17,2 

 

Flotação 
 

5 
  Rejeito 405 81,0 

  Alimentação 500 100 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados da FRX (Tabela 02) e da análise mineralógica, por DRX, são 
consistentes entre si, pois os teores de K2O nas análises químicas encontram-se em 
torno de 5,5%, indicando a presença de feldspato potássico (microclínio, KAlSi3O8) 

com maior intensidade em 27,56o; enquanto que em 28,04° identifica-se a  
muscovita. Os teores de Na2O apresentam-se em torno de 3,0%, o que indica a 
presença de feldspato sódico (albita ou oligoclásio). A análise por Difração de Raios 
X apresentou o principal pico em 2 theta 26,72° (100%), do quartzo (o teor de SiO2 é 
elevado na amostra). 

 
Tabela 2 – Resultado da Fluorescência de Raios-X para a Flotação do Granito- 

Pegmatóide 

 

Óxido 
  

 
 Frações (%)   

ALIMENTAÇÃO DESLAMADO CONCENTRADO REJEITO 
SiO2 72,5827 73,9502 70,8370 74,0773 

Al2O3 16,5864 15,8911 17,9434 14,9389 
K2O 5,5780 5,2587 6,3617 5,3874 

Na2O 3,2736 2,7427 3,6196 3,2675 
Rb2O 0,0295 0,0261 0,0406 0,0310 
CaO 0,9126 0,7825 0,6301 1,1045 
MgO 0,1764 0,4616 0,1339 0,2360 
Fe2O3 0,3880 0,4883 0,2605 0,3160 
MnO 0,1739 0,1040 0,1006 0,2249 
P2O5 0,1368 0,1330 0,1092 0,1552 
TiO2 0,0361 0,0304 0,0273 0,0722 
SO3 0,0273 0,0264 -------- 0,0316 
CuO 0,0164 -------- -------- -------- 
Cr2O3 0,0106 --------- --------- --------- 

TOTAL 99,9283 99,895 100,0639 99,8425 

 
Quadro 1 – Balanço de Massa para a Flotação do Granito-Pegmatóide 

 

ESPÉCIE 
Massa na 
Alim. (g) 

Massa no 
rejeito (g) 

Massa na 
lama (g) 

Massa 
Flotada (g) 

Recuperação 
Metalúrgica (%) 

K2O 27,8900 21,8728 0,4207 5,4711 20,81 

Na2O 16,368 13,2660 0,2194 3,1128 19,0% 
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Meas. data:PEG 32/Data 1 

Albite, ordered,Na Al Si3 O8,00-009-0466 

Muscovite-2M1,K Al2 ( Si , Al )4 O10 ( O H 

)2,00-058-2034 

Orthoclase,K Al Si3 O8,00-022-1212 

Quartz, low,Si O2,00-005-0490 

Microline,K0.89 Na0.1 Ba0.01 Al0.99 Si3.0 

1 O8,01-076-0828 

 

A análise qualitativa, obtida pela difração de Raios-X seguida do Refinamento 
Rietveld demonstra que, em todas as frações (alimentação, concentrado e rejeito) há 
a presença de feldspato potássico e sódico. É possível observar na Figura 02, que a 
composição da amostra da alimentação é majoritariamente formada por feldspato 
potássico (microclinio e ortoclásio), com traços de albita (feldspato sódico), além da 
mica muscovita. Após os ensaios de flotação para a retirada da mica muscovita, 
verifica-se que o concentrado desse teste é rico dessa fase (Figura 04, cor laranja), 
com traços de albita e microclinio. O rejeito é rico em feldspato e quartzo, como era 
de se esperar. As espécies de minerais de ferro não foram identificadas aqui. Só 
após a análise química, via Fluorescência de Raios-X, será possível quantificar a 
fase ferrosa e compará-la com a da alimentação. 

 

Fase 
Mineralógica 

Fórmula Phase reg. detail DBcard number 

Albita NaAlSi3O8 ICDD (PDF2010) 00-009-0466 
Muscovita-2M1 KAl2(Si, Al)4O10(OH)2 ICDD (PDF2010) 00-058-2034 

Microclínio K0.89Na0.1BaAl0.99Si3.01O8 ICDD (PDF2010) 01-076-0828 

Ortoclásio KAlSi3O8 ICDD (PDF2010) 00-022-1212 

Quartzo, baixo SiO2 ICDD (PDF2010) 00-005-0490 

 
 

5.0e+003 

 

 
4.0e+003 

 

 
3.0e+003 

 

 
2.0e+003 

 

 
1.0e+003 

 

 
0.0e+000 

10 20 30 40 50 60 70 
Albite, ordered, Na Al Si3 O8, 00-009-0466 
Muscovite-2M1, K Al2 ( Si , Al )4 O10 ( O H )2, 00-058-2034 
Orthoclase, K Al Si3 O8, 00-022-1212 
Quartz, low, Si O2, 00-005-0490 
Microline, K0.89 Na0.1 Ba0.01 Al0.99 Si3.01 O8, 01-076-0828  

 
  

2-theta (deg) 

Figura 02 – DRX observado, para a amostra da alimentação 

 
Fase 
Mineralógica 

Fórmula Phase reg. detail DB card number 

Albita NaAlSi3O8 ICDD (PDF2010) 00-009-0466 
Muscovita-2M1 KAl2(Si, Al)4O10(OH)2 ICDD (PDF2010) 00-058-2034 

Microclínio K0.92Na0.08Al0.99Si3.01O8 ICDD (PDF2010) 01-076-0830 

Orttoclásio (K0.931Na0.055)(Al0.97Si3.03O ICDD (PDF2010) 01-076-0824 

Quartzo SiO2 ICDD (PDF2010) 00-001-0649 

In
te

n
s
it
y
 (

c
p

s
) 
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Meas. data:REJ PEG 32/Data 1 

Albite, ordered,Na Al Si3 O8,00-009-0466 

Muscovite-2M1,K Al2 ( Si , Al )4 O10 ( O H 

)2,00-058-2034 

Microline,K0.92 Na0.08 Al0.99 Si3.01 O8,0 

1-076-0830 

Orthoclase,( K0.931 Na0.055 ) ( Al0.97 Si3 

.03 O8 ),01-076-0824 

Quartz,Si O2,00-001-0649 

 
2000 

 
 
 

 
1500 

 
 
 
 

1000 

 
 
 
 

500 

 
 
 

 
0 

 
Albite, ordered, Na  Al Si3  O8, 00-009-0466 

 

 
10 20 30 40 50 60 70 

 

     

Muscovite-2M1, K Al2 ( Si , Al )4 O10 ( O H )2, 00-058-2034 
Microline, K0.92 Na0.08 Al0.99 Si3.01 O8, 01-076-0830  
Orthoclase, ( K0.931 Na0.055 ) ( Al0.97 Si3.03 O8 ), 01-076-0824 

Quartz, Si O2,  00-001-0649 

  

 

 
2-theta (deg) 

Figura 03 – DRX observado, para a amostra do concentrado 
 

 
 

Fase 

Mineralógica 
Fórmula

 
Phase reg. 

detail 

DB card 

number 

Albita NaAlSi3O8 ICDD 00-009-0466 
Muscovita-2M1 KAl2(Si, Al)4O10(OH)2 ICDD 00-058-2034 
Microclínio K0.92Na0.08Al0.99Si3.01O8 ICDD 01-076-0830 
Orttoclásio (K0.931Na0.055)(Al0.97Si3.03O8) ICDD 01-076-0824 
Quartzo SiO2 ICDD 00-001-0649 

5000 

4000 
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2000 
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0 

Albite, ordered, Na Al Si3 O8, 00-009-0466 

10 20 30 40 50 60 70 

Muscovite-2M1, K Al2 ( Si , Al )4 O10 ( O H )2, 00-058-2034 
Microline, K0.92 Na0.08 Al0.99 Si3.01 O8, 01-076-0830 
Orthoclase, ( K0.931 Na0.055 ) ( Al0.97 Si3.03 O8 ), 01-076-0824 

Quartz, Si O2, 00-001-0649 

2-theta (deg) 

Figura 04 – DRX observado, para a amostra do rejeito 

 
 

Meas. data:CONC PEG 32/Data 1 

Albite, ordered,Na Al Si3 O8,00-009-0466 

Muscovite-2M1,K Al2 ( Si , Al )4 O10 ( O H 

)2,00-058-2034 

Microline,K0.92 Na0.08 Al0.99 Si3.01 O8,0 

1-076-0830 

Orthoclase,( K0.931 Na0.055 ) ( Al0.97 Si3 

.03 O8 ),01-076-0824 

Quartz,Si  O2,00-001-0649 

In
te

n
s
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y
 (

c
p
s
) 
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n
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As micrografias eletrônicas de varredura, MEV (Figura 05) com elétron 
secundário das frações das amostras do granito-pegmatóide de Equador (RN) indica 
que os tamanhos dos cristais da alimentação e do rejeito situam-se entre 100 a 200 
μm. Enquanto que os agregados flotados possuem, no máximo, 80 μm. Entretanto, 
verifica-se que a maioria das partículas flotadas são bem menores do que o valor 
máximo. Podem, ainda, indicar também que houve muito arraste hidráulico das 
partículas finas para o flotado e que a deslamagem pode não ter sido também tão 
eficiente, uma vez que se observa partículas muito finas na alimentação e nos dois 
produtos gerados da flotação. 

 

Figura 05 – Imagem (MEV) de cristais do granito-pegmatóide: (a) alimentação, (b) 
agregados flotados (c) rejeito. 
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4. CONCLUSÕES 
 

Conclui-se que o trabalho se desenvolve no sentido de se obter um bom 
concentrado feldspático na última etapa de flotação, após a remoção de mica e 
minerais ferrosos. As amostras resultantes desses primeiros testes de flotação serão 
encaminhadas para análise química, via Fluorescência de Raios-X, para que se 
possam fazer novos Balanços de Massas. 
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