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RESUMO 

 

Este trabalho consiste em descrever a análise mineralógica semiquantitativa empregada a 
fim de se avaliar a seletividade de uma flotação com minério contendo wollastonita. O 
minério utilizado possui como constituinte principal a calcita e uma gama de silicatos, entre 
eles a wollastonita. Devido à complexidade do minério, a análise mineralógica tradicional 
por difração de raios-X com refinamento de Rietveld não apresentou bons resultados. Com 
isso, houve a necessidade de utilizar meios alternativos para avaliar a partição mineralógica 
nas amostras utilizadas no trabalho. Para isso, associaram-se os resultados obtidos no MEV e 
EDS além de ensaios de calcinação para se estimar a proporção dos minerais no minério. 
Apesar de semiquantitativa, ao final da análise, foi possível comprovar que a flotação obteve 
resultados satisfatórios, com a rejeição da grande maioria da calcita e concentração dos 
silicatos. 
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ABSTRACT 

This paper describes a semiquantitative mineralogical analysis employed in order to evaluate 
the selectivity of a wollastonite ore flotation. The main constituent of the ore is calcite and a 
range of silicates, among them wollastonite. Due to the complexity of the ore, the traditional 
mineralogical analysis by X-ray diffraction with Rietveld refinement did not present good 
results. Therefore, it was necessary to use alternative means to evaluate the mineralogical 
partition used in the work. For this, the results obtained in the SEM and EDS were associated 
with calcination tests to estimate a proportion of minerals. Although semiquantitative, at the 
end of the analysis, it was possible to prove that the flotation obtained satisfactory results, 
with the rejection of the great majority of the calcite and concentration of the silicates. 
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1. INTRODUÇÃO 

A wollastonita é um inossilicato de cálcio, CaSiO3, formada por processos 
metamórficos e magmáticos que envolvem rochas carbonáticas e magmáticas intrusivas 
(BERRADA, HAJJAJI e BELKABIR, 2011). A Equação 1 descreve a formação da wollastonita. 

 

                             (1) 

 

A composição teórica da wollastonita descrita na Eq. 1 é de 48,3% de óxido de cálcio 
e 51,7% de sílica. Além desses dois constituintes básicos, ela pode apresentar traços de 
alumínio, ferro, manganês, magnésio e sódio (ANDREWS apud: DIKMEN, 2006). Os minerais 
acessórios mais comuns de minérios contendo wollastonita são calcita, diopsídio, quartzo, 
minerais da família dos feldspatos e do grupo das granadas. 

A concentração do minério contendo wollastonita é feita por flotação. Uma das 
possíveis rotas é pela flotação direta catiônica dos silicatos empregando-se sal quaternário 
de amônio ou amina como coletor numa etapa bulk, seguida da flotação com o ácido oleico 
para a concentração final. Outra rota possível é a flotação reversa aniônica, em que flota-se 
a calcita utilizando-se ácido oleico como coletor. O concentrado final de cada rota é 
submetido à concentração magnética a fim de retirar o diopsídio, silicato paramagnético. 

Dependendo da utilidade dada à wollastonita, produção de materiais cerâmicos, 
corretor das propriedades do solo, fabricação de concretos de alta resistência, ou substituto 
do amianto, além de outros, faz-se necessária maior pureza ou não do concentrado 
(PRABHAKAR, RAO e FORSLING, 2005). 

A wollastonita é um mineral industrial, sendo utilizada na indústria toda a sua 
composição fundamental, sem a necessidade de concentração do cátion de interesse, como 
acontece, por exemplo, em minérios de ferro. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi 
fazer uma análise mineralógica, para comparar alimentação e produtos de uma rota de 
concentração por flotação para um minério portador de wollastonita.  

Como a wollastonita vem, em geral, associado a vários outros silicatos e também a 
calcita, as análises mineralógicas realizadas com Difração de raios-X, utilizando-se o 
refinamento de Rietveld para semiquantificação dos minerais (VILLEGAS e NEUMANN, 2000), 
mostram-se ineficazes para estimar a proporção dos minerais presentes nesse minério. Além 
disso, as análises químicas via titulometria ou Fluorescência de raios-X não são capazes de 
fornecer a quantidade de wollastonita presente na amostra, uma vez que tanto o cálcio 
como o silício são provenientes de vários outros minerais presentes no minério. Com isso, 
uma alternativa proposta nesse trabalho foi realizar a análise mineralógica semiquantitativa 
por Microscópio eletrônico de Varredura (MEV), junto da espectroscopia por dispersão de 
energia (EDS) em conjunto com ensaios de calcinação.  

O funcionamento do MEV consiste de um feixe de pequeno diâmetro de elétrons que 
varre a superfície da amostra. A interação entre a amostra e o feixe produz fótons e elétrons 
que são captados por um detector que irá transmitir a imagem a uma tela catódica. O MEV é 
capaz de fornecer informações sobre a morfologia de amostras sólidas com aumento 
superior a 300.000 vezes, chegando a resoluções da ordem de 1 nm. O EDS associado ao 
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MEV, é capaz de realizar a análise química de elementos da amostra de forma pontual ou na 
forma de varredura (DEDAVID, GOMES e MACHADO, 2007). 

A calcinação consiste na transformação do carbonato de cálcio presente em calcários 
em óxido de cálcio (CaO), a partir do aquecimento em temperaturas que variam de 900 a 
1000o C. Nessa faixa de temperatura, o carbonato de cálcio é decomposto em óxido de 
cálcio e dióxido de carbono, segundo a Equação 2. Sendo o CO2 volátil, ocorre uma 
diminuição de massa original da calcita em 44%, o que é também conhecido por perda ao 
fogo (SAMPAIO e ALMEIDA, 2008). 

                              (2) 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O minério utilizado nesse trabalho é proveniente da WM Mineração, empresa 
situada no estado de Goiás, na cidade de Goianira. A amostra fornecida pela empresa faz 
parte de um depósito de mármore impuro. Entre os principais minerais constituintes desse 
mármore, encontram-se a calcita (CaCO3), diopsídio (CaMg(Si2O6)), wollastonita (CaSiO3)  e 
minerais da família dos feldspatos como albita (NaAlSi3O8), microclina (KAlSi3O8) e anortita 
(CaAl2Si2O8).   

As amostras usadas referem-se à alimentação, ao concentrado final e ao rejeito final 
de uma rota de flotação direta catiônica realizada em duas etapas. A primeira etapa 
consistiu na flotação bulk dos silicatos utilizando-se 70 g/t de amina como coletor na faixa de 
pH entre 8 e 9. Em seguida, com o flotado, realizou-se uma flotação utilizando 700 g/t de 
ácido oleico como coletor na faixa de pH entre 7 e 8 a fim de tentar separar a wollastonita 
dos outros silicatos. A flotação foi realizada em máquinas Denver D12, com 35% de sólidos, 
vazão de ar de 4,0 NL/min e agitação de 900 rpm.  

Como foco do trabalho é a análise mineralógica da alimentação e dos produtos finais 
da flotação, não serão abordados com detalhes todos os resultados obtidos na flotação, no 
entanto o trabalho completo envolvendo todas as rotas de concentração pode ser 
encontrado em Martins (2015). 

A análise mineralógica semiquantitativa foi realizada com amostras de granulometria 
+10 -150 µm. Envolveu a combinação de ensaios de perda ao fogo em 1000o C, análise de 
imagens de tamanho 100 x no MEV da marca Inspect S50 – FEI, a análise química com o EDS 
da marca Genesis – EDAX e o mapeamento característico de raio-X, também utilizando-se o 
MEV.  

Com os resultados dos ensaios de perda ao fogo conseguiu-se estimar a quantidade 
de calcita presente na amostra, uma vez que ela era o único mineral presente que sofreria 
decomposição na temperatura utilizada nos ensaios de calcinação.  

Já com as imagens geradas no MEV foi possível localizar os minerais de wollastonita, 
uma vez que ela apresenta hábito acicular, diferenciando-se dos outros minerais presentes 
na amostra.  

A análise química elementar semiquantitativa no EDS foi realizada na forma de 
varredura, consistindo da média de teores de vários pontos da amostra. Ela serviu como 
comparativo dos teores entre alimentação, concentrado e rejeito. Teores de alimentação 
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devem ser ricos em cálcio, já que a alimentação é rica em calcita, já o concentrado deve ter 
esse teor reduzido devido à eliminação da calcita e, consequentemente, aumento do teor de 
silício devido à concentração dos silicatos.  

No mapeamento característico de raio-X foi possível diferenciar os vários silicatos 
presentes na amostra. Ao fazer o mapeamento pelo elemento sódio, identificou-se o mineral 
albita, o mapeamento pelo elemento potássio indicou a microclina e o mapeamento do 
magnésio, o diopsídio. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Alimentação da flotação 

A Tabela 1 apresenta a análise química feita no EDS obtida a partir da micrografia da 
alimentação da flotação em aumento de 100 x mostrada na Figura 1. 

Tabela 1. Análise química da alimentação da flotação no EDS 

Elemento Peso (%) 

O  40,11 

Na  0,80 

Mg  1,28 

Al  1,86 

Si  11,47 

K  0,81 

Ca  41,15 

Fe  2,51 

Total 100,00 

 

 

Figura 1. Micrografia no MEV da alimentação da flotação com aumento de 100 x. 

 

 Na Fig. 1 é possível identificar algumas partículas de wollastonita devido ao hábito 
acicular que ela apresenta, enquanto que na Tab. 1 percebe-se que mais de 40% da amostra 
é constituída pelo cálcio. Esse elemento está presente nos minerais calcita, wollastonita, 
diopsídio e anortita, sendo os três últimos silicatos. Como o teor de silício na amostra é 
baixo, 11,47%, pode-se inferir que o minério é rico em calcita. O resultado de perda ao fogo 
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para essa amostra, 25,80%, valida essa afirmação, já que somente a calcita se decompõe na 
temperatura utilizada no ensaio. 

 A Figura 2 apresenta o mapeamento característico de raio- X para a alimentação da 
flotação com os elementos alumínio (Al), magnésio (Mg), potássio (K), cálcio (Ca), silício (Si), 
sódio (Na) e oxigênio (O). 

 

 

Figura 2. Mapeamento característico de raio- X com aumento de 100 x. Na primeira linha tem-se, da 
esquerda para a direita, imagem original, alumínio (Al), magnésio (Mg), potássio (K). Já na segunda linha, 

também da esquerda para a direita, cálcio (Ca), silício (Si), sódio (Na) e oxigênio (O).  

 

A análise dos elementos Na, K e Mg, respectivamente, indica que a amostra possui 
poucas partículas de albita, microclina e diopsídio. Combinando-se o mapeamento dos 
elementos silício e cálcio, fica evidente que a amostra é rica em calcita, uma vez que ela é o 
único mineral que não apresenta silício em sua constituição. Além disso, pode-se afirmar 
pelas imagens que a calcita está presente na amostra em partículas de granulometria mais 
fina. Já as partículas de wollastonita podem ser encontradas ao analisar conjuntamente os 
mapeamentos dos elementos Ca, Si, Al e Mg. Somente o diopsídio apresenta o elemento 
magnésio, portanto somente as partículas presentes no mapeamento característico do 
magnésio são diopsídio. Os minerais albita, anortita e microclínica possuem alumínio em sua 
constituição. Sendo assim, aquelas partículas que estão presentes no mapeamento do silício, 
mas não estão presentes no mapeamento do magnésio e nem do alumínio são de 
wollastonita. 

 

  3.2 Concentrado e rejeito da flotação 

A Tabela 2 apresenta o resultado da análise química feita no EDS obtida a partir da 
micrografia do rejeito final da flotação em aumento de 100 x mostrada na Figura 3 e do 
concentrado final da flotação em aumento de 100 x mostrado na Figura 4. 
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Tabela 2. Análise química do rejeito e do concentrado da flotação no EDS 

Elemento 
Peso (%)  

Rejeito da flotação 
Peso (%)  

Concentrado da flotação 

O  41,72 34,74 

Na  0,64 1,48 

Mg  0,94 2,58 

Al  1,88 4,83 

Si  7,75 29,85 

K  0,63 2,05 

Ca  44,74 20,09 

Fe  1,70 4,39 

Total 100,00 100,00 

 

 

Figura 3. Micrografia no MEV com aumento de 100x do rejeito final da flotação. 

 

 

 
Figura 4. Micrografia no MEV com aumento de 100x do concentrado final da flotação. 

 

A comparação entre as Fig. 3 e 4 mostra que o rejeito possui material mais fino, Fig. 
3, proveniente principalmente da calcita que sofreu moagem preferencial em relação aos 
silicatos presente na amostra da alimentação da flotação. Também é possível perceber uma 
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maior quantidade de wollastonita no concentrado, Fig. 4, devido à concentração de 
partículas aciculares, hábito do mineral wollastonita. 

A análise química pelo EDS mostrada na Tab. 2, mostra que o concentrado apresenta 
quase 4 vezes mais silício que o rejeito, e menos da metade do cálcio. Com isso, conclui-se 
que a flotação obteve resultados satisfatórios, concentrando os silicatos e reduzindo-se a 
calcita presente na alimentação. Esse fato comprova-se também com os resultados de perda 
ao fogo. Partindo-se de uma alimentação com 25,80% de perda ao fogo, chegou-se a um 
concentrado com 0,54%, provando que a flotação foi seletiva. 

A Figura 5 apresenta o mapeamento característico de raio-X para o concentrado da 
flotação com os elementos alumínio (Al), magnésio (Mg), potássio (K), cálcio (Ca), silício (Si), 
sódio (Na) e oxigênio (O) em aumento de 300 x. 

 

 

Figura 5. Mapeamento característico de raio-X com aumento de 300 x. Na primeira linha tem-se, da esquerda 
para a direita, imagem original, alumínio (Al), magnésio (Mg), potássio (K). Já na segunda linha, também da 

esquerda para a direita, cálcio (Ca), silício (Si), sódio (Na) e oxigênio (O).  

 
O mapeamento característico de raio-X para o concentrado da flotação, Fig. 5, 

apresentou mais minerais albita, diopsídio e microclina se comparada à alimentação da 
flotação, Fig. 2, devido a maior presença dos elementos sódio, potássio e magnésio. O 
mapeamento do elemento cálcio na Fig. 5 apresentou menor quantidade de frações finas e 
uma maior correspondência de partículas com o mapeamento do elemento silício, se 
comparado a Fig. 2. Com isso, pode-se inferir, que o mapeamento para o cálcio mostrado na 
Fig. 2, representa em sua grande maioria os silicatos que possuem cálcio, wollastonita, 
diopsídio e anortita sendo que exclui-se os minerais anortita e diopsídio a partir do 
mapeamento dos elementos alumínio e magnésio. Portanto, a grande maioria de partículas 
de cálcio presente no concentrado da flotação é proveniente da wollastonita. 

 

4. CONCLUSÕES 

As limitações envolvendo a análise mineralógica do minério contendo wollastonita 
levou a busca por ferramentas que fossem capazes de indicar o desempenho da 
concentração do minério perante o seu maior contaminante, a calcita.  
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A metodologia utilizada na análise mineralógica, apesar de semi-quantitativa, 
conseguiu provar que o ensaio de flotação utilizado foi seletivo, já que ocorreu a eliminação 
da grande maioria da calcita presente na alimentação da flotação e a concentração dos 
silicatos presentes no minério.  

A comparação entre os resultados de calcinação mostrou que de uma perda ao fogo 
de 25,80% na alimentação, obteve-se um concentrado com somente 0,54%. A redução 
significativa nesse resultado mostra claramente a rejeição da calcita. 

 A visualização da concentração da wollastonita ficou por conta dos ensaios 
envolvendo imagens geradas no MEV e pela análise química elementar semiquantitativa no 
EDS. Comparando-se as imagens do concentrado e do rejeito da flotação, demonstrou-se 
que o cálcio presente no rejeito é devido principalmente à calcita, enquanto que o cálcio 
presente no concentrado é devido principalmente à wollastonita e outros silicatos 
portadores de cálcio.  Já no EDS, foi possível comparar a redução do cálcio de 41,15% em 
peso na alimentação para 20,09% no concentrado e aumento do silício de 11,47% em peso 
na alimentação para 29,85% no concentrado. 
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