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RESUMO 

 

Dentre os minerais industriais a areia quartzosa se destaca devido ao grande número de 
aplicações em processos industriais. Tem grande intensidade de uso na indústria de vidro, 
cerâmica, siderurgia e produtos químicos. Uma composição típica de um vidro requer em 
média 70% de SiO2 sob forma de areia. O Brasil apresenta diversas ocorrências de areia 
quartzosa com potencial de aproveitamento econômico, principalmente como matéria 
prima para indústria vidreira. Assim, o presente estudo teve como objetivo caracterizar 
tecnologicamente amostras de uma jazida de areia da região centro leste do estado de SP. A 
caracterização foi realizada por análise mineralógica (difratometria de raios-X, microscopia 
eletrônica de varredura, lupa binocular, ensaio afunda-flutua em líquido denso), análise 
química (fluorescência de raios X), além de uma análise granulométrica. A caracterização 
mineralógica indicou que as amostras de areia são constituídas essencialmente por quartzo, 
tendo como impurezas mineralógicas caulinita, ilmenita/rutilo, turmalina, goethita e zircão. 
As amostras caracterizadas em termos de granulometria e diâmetro médio do grão estão os 
padrões requeridos pela indústria de vidros. 
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ABSTRACT 

Among the industrial minerals, quartz sand stands out due to the large number of 
applications in industrial processes. It has great intensity of use in the glass, ceramics, steel 
and chemical industries. A typical composition of glass requires on average 70% SiO2 in the 
form of sand. Brazil presents several occurrences of quartz sand with potential for economic 
use, mainly as raw material for the glass industry. Thus, the present study aimed to 
technologically characterize samples from a sand deposit in the eastern central region of the 
state of São Paulo. The characterization was performed by mineralogical analysis (X-ray 
diffractometry, scanning electron microscopy, stereoscopic binocular lens, sink test in dense 
liquid), chemical analysis (X-ray fluorescence), besides a particle size analysis. The 
mineralogical characterization indicated that the sand samples are essentially constituted by 
quartz, having as mineralogical impurities kaolinite, ilmenite/rutile, tourmaline, goethite and 
zircon. The samples characterized in terms of granulometry and average grain diameter are 
the standards required by the glass industry.. 
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1. INTRODUÇÃO 

O intemperismo de qualquer rocha portadora de quartzo seja ígnea, sedimentar ou 
metamórfica, forma areia. Este processo faz parte de um ciclo contínuo de formação e 
erosão que começou com a formação da terra e continua até hoje. Os grãos desgastados 
pela erosão são separados ou cimentados dos minerais intercalados que formam rochas 
duras. Após a separação, os grãos de areia formados são transportados principalmente pela 
água ou vento e, à medida que são carreados, esses grãos se tornam menores em tamanho 
e têm formato mais arredondado (PLATIAS, VITALIS, CHARALAMPIDES, 2014). 

A areia de sílica normalmente é um resultado do cisalhamento de quartzito e arenito, 
que são rochas formadas a partir da erosão de rochas ácidas. Os principais tipos de 
depósitos de areia de sílica são fluviais marinhos, lacustres, glaciais carreados por ventos. 

A sílica utilizada em processos industriais (vidros, cerâmicas, siderurgia, refratários, 
químicos, etc.) deve ter certas características físicas e químicas, como: distribuição 
granulométrica adequada; baixa quantidade de partículas (<0,1 mm) e; especificações 
químicas rígidas em relação a sua aplicação em termos de percentagem de SiO2, Al2O3, 
Fe2O3, TiO2 (HAGHI, GHORBANI, 2008). 

Na indústria vidreira, a qualidade do vidro produzido (resistência, cor, 
opacidade/transparência e grau de imperfeição) é altamente dependente da matéria prima 
mineral utilizada no processo. A areia de sílica utilizada pela indústria do vidro, não só tem 
que cumprir o requisito de uma gama de composição específica, mas também de um 
tamanho e forma de grão particular. Hamidullah, Shah e Khan (1996) comentaram que a 
areia de sílica pode ser definida como a areia de quartzo de alta pureza, tornando a rocha 
quase um monomineral. 

As características requeridas para a areia de uso industrial dependem da sua 
aplicação e podem ser relacionados à granulometria, aspectos morfológicos, mineralógicos e 
químicos, especialmente no que se refere à presença de contaminantes. O processo de 
beneficiamento tem, portanto, a função de melhorar as qualidades dessa matéria prima, 
possibilitando a sua adequação ao mercado consumidor (LUZ, LINS, 2008). 

O objetivo do presente estudo foi realizar uma caracterização química e mineralógica 
de amostras de areia quartzosa proveniente da região centro leste do estado de São Paulo. 
As amostras foram caracterizadas por meio da difratometria de raios X (DRX), investigação 
em lupa binocular, microscopia eletrônica de varredura (MEV), ensaios de afunda-flutua em 
bromofórmio e análises químicas (FRX). 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Amostragem e preparação 

Foram caracterizadas duas amostras de areia quartzosa com potencial de 
aproveitamento econômico da região Centro-Leste do estado de São Paulo. Os 
procedimentos iniciaram-se pela secagem ao ar por aproximadamente 4 dias. A seguir as 
amostras foram homogeneizadas e quarteadas, por intermédio de pilhas cônicas e 
alongadas, para obtenção de alíquotas de 1 kg. A homogeneização das amostras tem por 
objetivo obter uma distribuição mais uniforme dos constituintes, permitindo um 



XXVIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
 Belo Horizonte-MG, 04 a 08 de Novembro de 2019 

 

 

quarteamento em frações de menores necessárias a análise granulométrica e química e para 
os estudos de caracterização mineralógica. 

2.2. Análise granulométrica 

A classificação é realizada com o objetivo de separar as partículas por tamanho. 
Embora fatores como densidade e a forma das partículas sejam significativos, o tamanho das 
partículas ainda é predominante. Esse procedimento conhecido como análise 
granulométrica é realizado em peneiras com aberturas em mm e foi realizado a úmido para 
maior eficiência na classificação. 

Em seguida cada fração foi seca em estufa, e posteriormente pesada. Com o valor do 
peso de cada fração foi realizado o cálculo da distribuição granulométrica. 

2.3. Caracterização mineralógica e química 

As amostras foram caracterizadas por meio da difratometria de raios X (DRX), lupa 
binocular, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análises químicas (FRX) conforme 
procedimentos indicados por Bertolino, Santos, Santos (2018). 

Os difratogramas de raios X das amostras, obtidos pelo método do pó, foram obtidos 
em um equipamento Bruker-D8 Endeavor, nas seguintes condições de operação: radiação 
CuKα (40 kV/40 mA); velocidade do goniômetro de 0,02° 2θ por passo com tempo de 
contagem de 0,5 segundos por passo e coletados de 4 a 80º 2 θ, com detector sensível à 
posição LynxEye. As interpretações qualitativas de espectro foram efetuadas por 
comparação com padrões contidos no banco de dados PDF02 (ICDD, 2006) em software 
Bruker DiffracPlus. 

As frações mais grossas foram observadas por meio de lupa binocular visando 
identificar aspectos característicos de sua morfologia e textura. 

Também foi realizado um ensaio afunda-flutua em líquido denso (bromofórmio, 
d=2,8) para separação, concentração e identificação dos minerais pesados contidos nas 
amostras (BERTOLINO, SANTOS, SANTOS, 2018). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Análise granulométrica 

O tamanho e a distribuição granulométrica da areia quartzosa é um requisito muito 
importante exigido pelos fabricantes de vidro. Grãos mais finos são mais propensos a 
transportar óxido de ferro e minerais refratários, enquanto grãos maiores fundirão mais 
lentamente do que grãos menores podendo causar inclusões no produto final (PLATIAS, 
VITALIS, CHARALAMPIDES, 2014). 

O gráfico da Figura 1 (adaptado de Platias, Vatalis, Charalampides, 2014) mostra 
distribuição granulométrica (% passante) das amostras Am 01 e Am 02. Verifica-se que 
83,5% da Am 01 e 94,5 da Am 01 encontram-se no intervalo entre +0,106 e 0,5 mm 
constituindo-se em uma amostra composta por areia fina a média. Observam-se ainda na 
Fig. 1 que o D50 (diâmetro médio) são de ~0,28 mm e ~0,25 mm para as amostras Am 01 e 
Am 02 respectivamente. Ambas as amostras encontram-se dentro dos requisitos (em termos 
de granulometria e diâmetro médio) da indústria vidreira. 
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Figura 1. Distribuição granulométrica das amostras Am 01 e Am 02 (% peso passante) 

 

3.2. Caracterização mineralógica 

3.2.1. Morfologia em lupa binocular 

As fotomicrografias contidas nas Figuras 2 e 3 mostram imagens da textura e forma 

das partículas de areia contidas nas frações -0,600 +0,425 mm e -0,300 + 0,212 mm das 

amostras Am 01 e Am 02 respectivamente. Verifica-se na Fig 02 que apesar da Am 01 ter boa 

esfericidade e arredondamento em seus grãos, a mesma apresenta um recobrimento de 

argilas, geralmente aluminossilicatos, indesejáveis pela indústria vidreira. A amostra Am 02 

(Fig 03) apresenta uma esfericidade e arredondamento equivalente a Am 01 porém isenta 

do recobrimento argiloso. 

 

Figura 2. Fotomicrografias da amostra Am 01, frações -0,600 +0,425 mm e -0,300 +0,212 mm 



XXVIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
 Belo Horizonte-MG, 04 a 08 de Novembro de 2019 

 

 

 

Figura 3. Fotomicrografias da amostra Am 02, frações -0,600 +0,425 mm e -0,300 +0,212 mm 

 

3.2.2. Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

A seguir são apresentadas as imagens obtidas no microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) da amostra Am 01 (Figuras 4). 

 

 
Element   AN  Series   Net unn. C norm. C Atom. C Error 

                           [wt.%]  [wt.%]  [at.%]   [%] 

------------------------------------------------------- 

Oxygen    8  K-series  334  22.20   42.62   49.59   4.7 

Silicon   14 K-series 1267  19.73   37.88   25.11   0.8 

Carbon    6  K-series   34   7.87   15.12   23.43   3.5 

Iron      26 K-series   47   1.67    3.21    1.07   0.1 

Aluminium 13 K-series   37   0.61    1.17    0.80   0.1 

------------------------------------------------------- 

                      Total:  52.08  100.00  100.00 

Figura 4. Imagens no MEV e EDS da amostra Am 01, fração -0,212 +150 mm 

 

 

 
Element   AN  Series   Net unn. C norm. C Atom. C Error 

[wt.%]  [wt.%]  [at.%]   [%] 

------------------------------------------------------- 

Iron      26 K-series  990  21.45   43.80   20.57   0.7 

Oxygen    8  K-series 1245  18.47   37.71   61.83   2.9 

Silicon   14 K-series  652   4.97   10.15    9.48   0.2 

Aluminium 13 K-series  512   4.08    8.34    8.11   0.2 

------------------------------------------------------- 

Total:  48.98  100.00  100.00 

 

Figura 5. Imagens e EDS da amostra 02, fração -0,600 +0,425 mm 

 

3.2.3. Difratometria de Raios X 

Para melhor identificação dos minerais pesados presentes nas amostras brutas Am 
01 e Am 01, foram realizados a difratometria de raios X da fração afundada (Figura 6) em 
bromofórmio (d=2,86). A Tabela 1 contém a partição em massa do ensaio afunda-flutua. 
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Verifica-se na Tab. 01 que a amostra Am 01 contém 10 vezes a quantidade de minerais 
pesados que a amostra Am 02. 

 

(i) (ii) 
Figura 6. Microfotografia da fração pesada afundada em bromofórmio, (i) AM01 e (ii) AM02 

 

Tabela 1. Balanço de massa do ensaio afunda-flutua (separação em líquido denso), AM01 e AM 02 

Amostra Am 01 Am 02 

Produtos % Leves % Pesados % Leves % Pesados 

% Peso 99,70 0,30 99,97 0,03 

 

Nos difratogramas de raios X da Figura 7 estão identificados os picos característicos 
dos minerais afundados na amostra Am 01: turmalina (T), goetita (G), magnetita (M), 
hematita (H), feldspato potássico (K) e quartzo (Q). Na Am 02 foram identificados os seguites 
minerais pesados: turmalina (T), goetita (G), ilmenita (I), rutilo (R), zircão (Z), hematita (H) e 
quartzo (Q). 

 

 

AM 01 

 

AM 02 
Figura 7. Difratogramas de raios X dos minerais pesados afundados das amostras Am 01 e Am 02 
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3.2.4. Análise química (FRX) 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados das análises químicas pelo método da 
FRX da amostra Am 01. Observa-se que a amostra Bruta (ROM) é constituída essencialmente 
por SiO2 (84,5%), confirmando que se trata de material rico em quartzo. O teor de Al2O3 está 
entorno de 11,5% e deve estar associado à presença de caulinita, o TiO2 (0,39%) e Fe2O3 
(2,1%) está associado à ilmenita e/ou rutilo (KLEIN, HURLBUT, 1993). As frações 
granulométricas que apresentaram maiores concentrações de SiO2 foram a -0,85 +0,425 mm 
(98,1%) e a -0,425 +0,212 mm (98,2%). 

Tabela 2. Composição química da amostra Am 01 por FRX (% em peso) 

Óxidos Al2O3 SiO2 P2O5 CaO TiO2 Fe2O3 PPC Total 

-10 +20 1,2 97,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,59 0,21 99,60 
-20 +35 0,96 98,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,42 0,29 99,77 
-35 +65 1,0 98,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,43 0,11 99,74 

-65 +150 3,3 95,1 <0,1 <0,1 0,14 0,92 0,27 99,73 
-150+270 25,9 61,2 0,28 0,19 1,3 5,9 4,8 99,57 
-270+400 33,1 43,3 0,34 0,41 1,7 9,5 11,0 99,35 

-400 35,6 37,2 0,31 0,17 1,8 10,9 13,6 99,58 

ROM 11,5 84,5 0,15 <0,1 0,39 2,1 1,3 99,94 

PPC – Perda por calcinação 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados das análises químicas pelo método da 
FRX da amostra Am 02. Observa-se que a amostra Bruta (ROM) é constituída essencialmente 
por SiO2 (96,6%), confirmando que trata-se de material rico em quartzo. O teor de Al2O3 está 
entorno de 2,5% e deve estar associado à presença de caulinita (KLEIN, HURLBUT, 1993). As 
frações granulométricas que apresentaram maiores concentrações de SiO2 foram a -0,425 
+0,212 mm e -0,212 +0,106 mm com 99,5% e 99,2, respectivamente. Está amostra 
apresentou um elevado grau de pureza. 

Tabela 3. Composição química da amostra Am 02 por FRX/EDS (% em peso) 

Óxidos Al2O3 SiO2 P2O5 CaO K2O TiO2 Fe2O3 PPC Total 

-28 +35 0,23 99,0 0,12 0,11 <0,1 <0,1 0,18 0,11 99,75 

-35 +65 0,24 99,5  <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 99,74 
-65+150 0,34 99,2  <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  0,17 0,27 99,98 

-150+270 3,5 93,7 0,22 0,31 <0,1 0,38 0,82 0,50 99,43 
-270+400 11,0 80,0 0,40 1,0 0,17 0,58 2,2 3,67 99,02 

-400 33,1 44,5 0,21 0,32 0,32 1,0 8,2 11,8 99,45 

ROM 2,5 96,6  <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,30 0,29 99,69 

PPC – Perda por calcinação 

 

4. CONCLUSÕES 

Ambas as amostras encontram-se dentro dos requisitos (em termos de granulometria 
e diâmetro médio) da indústria vidreira. O diâmetro médio (D50 ) das amostras Am 01 e Am 
02 são de ~0,28 mm e ~0,25 mm respectivamente. 

A caracterização mineralógica indicou que as amostras Am 01 e Am 02 de areia são 
constituídas essencialmente por quartzo, tendo como impurezas mineralógicas caulinita, 
ilmenita/rutilo, turmalina, goethita e zircão. 



Braga, P.F.A., Bertolino, L. C., Brandão, V.S., Ollita, L.C., Zorzi, G.S. 

 

A amostra Am 01 Bruta (ROM) é constituída em grande maioria por SiO2 (84,5%), 
confirmando que trata-se de material rico em quartzo. O teor de Al2O3 é 11,5% e está 
associado à presença de caulinita, o TiO2 (0,39%) e Fe2O3 (2,1%) estão associados à ilmenita 
e/ou rutilo. 

A amostra Am 02 Bruta (ROM) é constituída majoritariamente por SiO2 (96,6%), 
confirmando que trata-se de material rico em quartzo. O teor de Al2O3 é de ~2,5% e 
provavelmente está associada à presença de caulinita. Está amostra apresentou um elevado 
grau de pureza. 

Visando a aplicação industrial a areia Am 02 poderia estar apta para a indústria de 
vidro, visto que seus grãos são arredondados e com teor de sílica cerca de 99,5% (fração -
0,425 mm) que em conjunto com baixo teor de Fe2O3 são fatores determinantes para a 
produção de vidros em geral. 

Outra aplicação comumente utilizada para areias com essas características pode ser a 
da indústria cerâmica, onde a areia moída (entre 0,500 a 0,106 mm) é um componente 
fundamental na formação da massa para louças em geral, pisos e revestimentos, refratários, 
entre outras. 

Vale ressaltar que todas essas indicações para aplicações da areia na indústria devem 
respeitar as especificações que impõem limites em suas utilizações, passando por diversos 
testes que comprovem seu uso. 
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