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RESUMO 

 
O maciço de Poços de Caldas é constituído por rochas ricas em feldspato 
(nefelinasienitos) chamadas foiaítos (plutônicas) e tinguaítos/fenitos (sub- 
vulcânicas). Tais materiais são utilizados como fundentes na indústria cerâmica. Na 
fabricação de porcelanato de elevada brancura, o teor de Fe2O3 (óxido de ferro)  
deve ser inferior a 1%. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo 
investigar estratégias de concentração por flotação em uma amostra de fenito rica 
em feldspato para a remoção dos minerais portadores de ferro. Ensaios de flotação 
reversa foram realizados utilizando-se lauril sulfato e ácido láurico como agentes 
coletores de minerais portadores de ferro, aplicados de forma individual ou mista em 
diferentes dosagens e proporções. A redução do conteúdo de Fe2O3 foi mais 
eficiente com coletores mistos em comparação aos coletores individuais. A maior 
redução foi de 30%, obtida com a mistura 50%AL/50%LS. No entanto, a redução de 
Fe2O3 não foi influenciada pela variação da dosagem dos coletores utilizada. 
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ABSTRACT 

 
The Poços de Caldas massive is constituted by rocks containing feldspars 
(nephelinesyenite) called foiaite (plutonic) and tinguaítes/fenites (sub-volcanic). 
These materials are used to reduce the melting point of the furnaces feed in ceramic 
industry. For manufacturing high whiteness porcelain, the content of Fe2O3 (iron 
oxide) must be lower than 1%. In this context, the work aims to investigate 
concentration strategies flotation of afenite, rich in feldspar, sample in order to 
remove iron-bearing minerals. Reverse flotation experiments were carried out using 
sodium dodecyl sulfate and lauric acid as collectors of iron-bearing minerals, that 
were individually applied or composed mixed collectors, under different dosages and 
proportions. The reduction of the Fe2O3 content was more efficient with mixed 
collectors instead of the individual ones. The greater iron reduction was acquired with 
the mixture 50%AL/50%LS that yielded an iron reduction of 30%. However, this 
reduction was not influenced by the variation of the used collector dosage. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Nas indústrias de vidros e cerâmicas o feldspato atua como fundente durante 
as reações de queima, auxiliando a formação de parte vítrea dos corpos, além de  
ser fornecedor de sílica. Porém, as indústrias de cerâmica exigem teor tolerável  
entre 2 – 3% de Fe2O3 (se a alvura não for importante, em que o corpo receberá 
pigmentação colorida), ou teor de, no máximo, 0,1% de Fe2O3 caso o material a ser 
produzido seja louça branca, por exemplo (MORANI; RIBEIRO; CARRISCO, 2009). 

O feldspato produzido no Brasil é proveniente de pegmatitos, em que possuem 
em sua composição os seguintes minerais industriais – caulim (Al2O3.mSiO2.nH2O), 
espodumênio (LiAlSi2O6), feldspato ((K, Na, Ca) (Si, Al)4 O8), mica (X2Y4- 
6Z8O20(OH,F)4), quartzo (SiO2) e gemas de cor, e minerais de metais como 
tantalita/columbita (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6), berilo (Be3Al2Si6O18), ambligonita 
(Li,Na)AlPO4(F,OH), dentre outros (ANDRADE; MATOS; LUZ, 2004). O minério rico 
em feldspato tem por uma das suas principais características a fusibilidade, por isso, 
as indústrias de cerâmica e vidro são as principais consumidoras desse minério 
(BRAGA; SAMPAIO; LEAL FILHO, 1998). 

A concentração de feldspato é realizado, fora do Brasil, principalmente por  
meio das técnicas de separação magnética e flotação (EL-SALMAWY, NAKAHIRO, 
WAKAMATSU, 1993). Na Turquia, a separação entre feldspato e silicatos é  
realizada por meio de flotação reversa de mica e silicatos em que, primeiramente, a 
mica é flotada utilizando amina como agente coletor em pH entre 2,5 e 3,5. 
Posteriormente, flotam-se silicatos portadores de ferro com coletores do tipo 
sulfonatos em pH 3-4 (EL-SALMAWY, NAKAHIRO, WAKAMATSU, 1993). 

O maciço de Poços de Caldas é constituído por rochas ricas em feldspato 
(nefelinasienitos) e chamadas, de acordo com o ponto de vista geológico, de foiaítos 
(plutônicas) e tinguaítos/fenitos (sub-vulcânicas) (ULBRICH, 1993). De acordo com 
Del Roveri e Berguerman (2013) a aplicação da rocha rica em feldspato de Poços de 
Caldas na produção de porcelanato é viável, sendo que a obtenção da brancura 
necessária depende da remoção de minerais portadores de ferro. 

Com as rochas sienitonefeliníticas, provenientes do maciço de Poços de  Caldas 
– MG, foram feitos estudos que comprovam a remoção de minerais portadores de 
ferro por meio da técnica de flotação reversa para atender as especificações  
exigidas pela indústria de cerâmica. De acordo com Oliveira (2014), por exemplo, 
dentre os diferentes tipos de coletores aniônicos (ácido graxo, sulfonato, sulfato e 
hidroxamato), o que apresentou maior desempenho foi o sulfato. Nessa condição 
houve redução de Fe2O3 de 3,1% para 1,9%, e o autor sugere que o teor desejado 
pela indústria cerâmica (abaixo de 1% de Fe2O3) pode ser conseguido com o 
aumento da dosagem e com a introdução de etapas de limpeza (cleaner). SILVA, 
2014 adotou estratégias de concentração por flotação (reversa e direta) e separação 
magnética também utilizando o foiaíto. O autor, ao aplicar as operações de flotação 
seguida de separação magnética, determinou que o teor de Fe2O3 nos concentrados 
das flotações direta e reversa foram de 0,61% e 0,58%, respectivamente. 

Já em SILVA, 2016, outro estudo realizado com as rochas sienitonefeliníticas 
(foiaíto), o teor de Fe2O3 final foi de 1,12%, sendo similar ao exigido para a produção 
de cerâmica branca. Esse teor do concentrado foi alcançado utilizando um coletor 
sulfato MDB908 (Akzo Nobel) na dosagem de 400 g/t e pH  4.  Foi  possível 
encontrar essa estratégia após a realização de ensaios de concentração por flotação 
com diferente coletores de minerais portadores de ferro (sulfato, sulfonato e ácido 
graxo) em diferentes dosagens (200, 400 e 600 g/t) e pH’s (3,4 e 5). 
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Este trabalho objetiva a investigar o desempenho de coletores mistos na 
flotação reversa do fenito rico em feldspato para remoção  dos minerais portadores 
de ferro. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 Caracterização 
 

As composições químicas e granuloquímica das amostras foram analisadas por 
Fluorescência de raios-X (FRX) e a composição mineralógica por Difração de raios-X 
(DRX) no laboratório da Mineração Curimbaba. 

 
2.2 Ensaios de concentração por flotação em bancada 

 
Os ensaios de flotação foram conduzidos em três etapas: (1) lauril sulfato 

(Sigma-Aldrich) como coletor; (2) acido láurico (Sigma-Aldrich) como coletor; (3) 
mistura dos dois reagentes em diferentes proporções. Na Tabela 1 apresenta-se a 
dosagem dos ensaios que foram realizados em duplicata. 

 
Tabela 1: Coletores e dosagens utilizadas na etapa 1 e 2 (coletores individuais). 

 
 

COLETOR 
 
ENSAIOS 

DOSAGEM 
ROUGHER 

(g/L) 

DOSAGEM 
CLEANER 

(g/L) 

DOSAGEM 
RECLEANER 

(g/L) 
LAURIL 

SULFATO 
(Etapa 1) 

1 400 200 200 
2 200 100 100 
3 100 50 50 

ÁCIDO 
LÁURICO 
(Etapa 2) 

4 400 200 200 
5 600 300 300 
6 800 400 400 
7 1000 500 500 

 
COLETORES 

MISTOS 
(Etapa 3) 

8 400AL 200AL 200AL 
100LS 100LS 100LS 

9 200AL 100AL 100AL 
150LS 75LS 75LS 

10 600AL 300AL 300AL 
50LS 25LS 25LS 

*AL = ácido láurico e LS = Lauril Sulfato 
 

Na etapa 3, as dosagens foram determinadas conforme a proporção de 
50%AL/50%LS, 25%AL/75%LS e 75%AL/25%LS, considerando que a melhor 
eficiência na concentração foi apresentada na dosagem de 200g/L com lauril sulfato 
e 800g/L com ácido láurico. A flotação foi realizada por meio de etapas rougher, 
cleaner e recleaner conduzidas em pH 4. Como regulador de pH foi utilizado ácido 
sulfúrico (H2SO4) a 10%. O condicionamento foi realizado a 40% de sólidos durante 
4min em todas as etapas. Como espumante utilizou-se 147 g/t de óleo de pinho 
(Campestre Ind.& Com. Ltda.) que foi dosado 1 min. antes do início da flotação. Nas 
etapas cleaner e recleaner o mesmo espumante foi dosado, porém utilizando-se a 
metade da dosagem (73,5g/t). A flotação foi realizada com o tempo fixo corresponde 
a 4min. na etapa rougher, 3min. na etapa cleaner e 2min. no recleaner. O coletor 
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lauril sulfato foi preparado de forma direta com 1g do coletor dissolvido em 100mL  
de água, compondo uma solução de partida de 10.000mg/L. Já o coletor ácido 
laurico, por ser insolúvel em água, foi saponificado com 3mL de NaOH (10%), 
compondo uma solução de partida de mesma concentração. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 Caracterização 
 

A amostra de fenito foi analisada por Fluorescência de Raios X (FRX), cujo 
resultado está apresentado na Tabela 3. 

 
Tabela 2: Análise semi-quantitativa da amostra. 

 
Óxidos de 

  elementos  
Conteúdo 

(%)  
SiO2 56,00 
Al2O3 24,80 
K2O 5,97 

Fe2O3 4,75 
Na2O 3,00 
CaO 2,73 
TiO2 0,73 
MgO 0,56 
P2O5 0,30 
BaO 0,16 
MnO 0,09 
ZrO2 0,08 
SO2 0,05 
SrO 0,03 

Cr2O3 0,02 
Rb2O 0,01 
ZrO2 0,00 

  *PF  0,60  
 

Observa-se que a amostra apresenta elevada quantidade de SiO2, o que 
indica a presença de silicatos dentre os quais destacam-se os feldspatos. Porém, 
devido ao teor de ferro (4,75%) se apresentar fora das especificações industriais, é 
necessário que a amostra seja beneficiada, a fim de concentrar SiO2 e eliminar o 
Fe2O3. A perda ao fogo de 0,6% indica a presença de pequena quantidade de 
carbonatos ou matéria orgânica. 

De acordo com o difratograma (Figura 1) o ferro esta associado a 
aluminosilicatos na forma de ((NaCa2Fe4AlSi6Al2O22(OH)2. 
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Figura 1: Difratograma da amostra de fenito (alimentação da concentração). Q = Quartzo, 

A = Apatita, MU = Muscovita, M = microclínio, O = ortoclásio, H = Ferropargasita. 
 

3.2 Concentração por flotação 
 

Nas Figuras 2 e 3, ilustra-se a variação de teor dos elementos de interesse e 
recuperação mássica com a dosagem dos reagentes lauril sulfato e ácido láurico, 
respectivamente. A dosagem de lauril sulfato que conduziu a resultados mais 
satisfatórios corresponde a 100g/L, já que nesta condição houve uma maior redução 
de Fe2O3  (de 4,75% a 4,52%). 

Similarmente, para o reagente ácido láurico a dosagem de 800g/t apresentou 
um maior desempenho uma vez que foi mais eficiente na redução de Fe2O3 (de 
4,75% a 4,01%) com recuperação em massa do concentrado final de 87,72%. 

Por meio da Figura 4 é possível averiguar que a aplicação dos coletores mistos 
promoveu a maior redução de Fe2O3, uma vez que o teor foi de 4,75% para 3,35% 
como resultado da utilização da mistura de 50%AL/50%LS. Além disso, não houve 
influência significativa de dosagem dos coletores mistos no desempenho da flotação. 
Com uma maior proporção de ácido láurico (75%AL/25%LS), a recuperação mássica 
do concentrado aumentou de 80,56% a 87,61%, indicando que com o aumento da 
dosagem de ácido graxo em detrimento do sulfato, há uma redução da quantidade 
de material flotado. 

A figura 5 ilustra a variação o teor de Fe2O3 com a recuperação mássica para o 
ensaio de maior desempenho (50%AL/50%LS), realizado com dosagem de 400g/t  
de ácido láurico e 100g/t de lauril sulfato. Após a última etapa de limpeza  
(recleaner), a recuperação em massa foi de aproximadamente 80%. Dessa forma, o 
emprego de outras etapas cleaner poderiam proporcionar redução, ainda maior do 
teor de Fe2O3  sem que se atingisse valores muito baixos de recuperação. 
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Figura 2: Comparação de Fe2O3 e SiO2 relacionado às dosagens e à recuperação 

mássica do concentrado e rejeito na etapa 2 (ácido láurico). 
Figura 3: Comparação de Fe2O3 e SiO2 relacionado às dosagens e à recuperação 

mássica do concentrado e rejeito na etapa 2 (ácido láurico). 
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Figura 4: Comparação dos teores de Fe2O3 e SiO2 relacionados às dosagens e à recuperação 

mássica do concentrado e rejeito na etapa 3 (coletores mistos). 
 
 

 

Figura 5: Teor de Fe2O3 e Recuperação Mássica (%) referentes ao ensaio mais eficiente. 
 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados obtidos conclui-se que: 
• Os coletores estudados, ácido graxo e sulfato, foram mais eficientes na remoção de 

Fe2O3 do fenito quando empregados de forma mista, em comparação a sua 
utilização individual. 

• A maior redução de Fe2O3 foi obtida com a condição de 50%AL/50%LS o conteúdo 
deste óxido diminuiu de 4,75% para 3,35%. 

• A variação da dosagem dos reagentes individuais e mistos não influenciou o 
desempenho da flotação. 
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• Uma maior redução do teor de Fe2O3 poderia ser atingida com o aumento do 
número de etapas de limpeza sem que houvesse comprometimento significativo de 
recuperação mássica. 
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