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Resumo 

Uma areia siliciosa é um recurso natural que funciona como uma matéria prima para variadas indústrias 

tais como a das tintas, cimentos, enchimentos, mas também para realizar moldes para a indústria da 

fundição, para a indústria vidreira, entre outras. A indústria do vidro ótico é a mais exigente, e como tal 

é necessário submeter a areia a uma série de processos de beneficiação. É comum recorrer-se à 

flutuação por espumas, que é um método bastante eficiente para a remoção dos contaminantes da 

areia numa fase final da sua linha de processamento, mas este também é um método que recorre a 

uma grande quantidade de água e reagentes químicos possuindo algum impacte ambiental. 

 Pretendeu-se com este trabalho estudar a possibilidade de realizar a substituição desse método por 

um método alternativo com menor impacte no ambiente e também de modo a facilitar a análise dos 

produtos, desenvolver um método de caracterização com recurso à análise de imagem com base na 

cor das partículas. 

Foi realizado um plano de ensaios, avaliando os resultados em termos da recuperação de quartzo e 

teor de quartzo no produto concentrado com base no método desenvolvido de análise de imagem. Os 

resultados destes ensaios permitiram definir um critério para maximizar ambos os resultados chegando 

a uma recuperação de quartzo de 71,5% e um teor em quartzo de 99,89% no produto concentrado.  

Foram realizados ainda alguns ensaios com a mesma areia num separador magnético Frantz 

resultando numa recuperação de quartzo de 99,92% e um teor em quartzo de 99,88%. Quando 

comparados os concentrados com a alimentação, o ensaio ótimo da mesa oscilante indica uma 

remoção de cerca de 56% dos contaminantes de cor escura, onde se incluem os contaminantes de 

ferro. O pior ensaio da separação magnética apresentou uma remoção de 77,13% e o melhor de 

97,73% de partículas de cor escura. 

 

Palavras-chave: areia; quartzo; vidro; processamento; mineral; imagem.  



VI 
 

  



VII 
 

Abstract 

A quartz sand is a natural resource that is applied in several industries like paintings, concretes, fillers, 

foundry molds and glass industry. The high quality optical glass is the most demanding, so i tis 

necessary to submit the sand through several beneficiation processes. It is common that one of those 

process is froth flotation, altough it is a process that have high impact in the environment because uses 

chemicals in its procedure. 

The main goal of this work is to find a mineral processing method that has no impact in the environment, 

and replace the froth flotation. It is also developed in this work a methodology of image analysis based 

on mineral color. 

One of the processes studied was the wet shaking table. Was made a factorial design of experiments 

intended to evaluate the quartz recovery and quartz content of the concentrate product based on image 

analysis. With that it was possible to maximize both results with a quartz recovery of 71,5% and quartz 

content of 99,89% in the concentrate. The other process consisted in using a magnetic Frantz separator 

giving results for quartz recovery of 99,92% and quartz content of 99,88% in the concentrate product. 

Comparing the concentrate products with the feed, we can say that 56,32% of the dark minerals were 

removed with the wet shaking table. The worst run in magnetic separartor removed 77,13% of dark 

minerals and the best run 97,73%. 

 

Keywords: sand; quartz; glass; processing; mineral; image.  
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1 Introdução 

Com a crescente necessidade de satisfazer os requisitos da indústria vidreira, no que diz respeito 

ao fornecimento de areia siliciosa de alta qualidade, a indústria extrativa necessita de aperfeiçoar 

os processos de separação e se encontrar recetiva à introdução de novos processos. Com o 

presente trabalho pretende-se estudar a possibilidade de introdução de um processo de 

separação, em substituição do anterior, que é frequentemente utilizado para a produção de 

areias siliciosas de alta qualidade que é a flutuação por espumas. 

A indústria vidreira requer uma areia de um calibre cada vez mais pequeno, com um elevadíssimo 

teor em sílica (99,7%). O Ferro (Fe) é o maior contaminante das areias utilizadas, sendo que 

para obter um vidro translúcido de alta qualidade (vidro ótico) a areia não pode possuir mais que 

0,013% de óxidos de ferro nem mais que 0,2% de óxidos de alumínio (Platias et al., 2014). 

Atualmente a produção industrial de areia para vidro ótico, na fase final do seu processamento é 

comum recorrer a uma flutuação por espumas. Este é um método bastante eficaz na remoção 

das partículas minerais contaminantes. Em contrapartida é um método que requer a introdução 

de reagentes químicos no processo, que exige também um grande volume de água, acabando 

por contamina-la e como tal é necessário o seu tratamento, acarretando custos financeiros e 

ambientais. 

Pretendeu-se com o presente trabalho estudar métodos de separação físicos, que consigam 

substituir a flutuação por espumas, produzindo resultados próximos da mesma e com um menor 

impacte ambiental. O trabalho foi realizado nos laboratórios Geolab do CERENA no I.S.T., contou 

com a cooperação da Sibelco Portuguesa lda.. que forneceu a areia extraída e processada nas 

suas instalações em Rio Maior e prestou todo o auxílio necessário à concretização do mesmo. 

Realizou-se um plano fatorial de experimentação de separação gravítica na mesa oscilante 

Wilfley onde foram manipulados três dos seus parâmetros ou fatores em três níveis e foram ainda 

realizados alguns ensaios de separação magnética recorrendo ao separador Frantz Isodynamic 

permitindo também avaliar a qualidade da separação recorrendo a este método.  

A necessidade de se encontrar um método que permitisse analisar os teores de contaminantes 

nos produtos gerados pelos processos de forma mais expedita e barata levou à criação de uma 

metodologia baseada na análise com recurso a imagens que se revelou menos demorada e 

dispendiosa que a tradicional análise química. A metodologia recorre à captura, tratamento e 

análise de imagens com recurso a ferramentas mais comuns como é o caso de uma câmara 

fotográfica e de um computador. O tratamento consistiu na conversão de fotografias comuns em 

fotografias binárias (contendo apenas pixeis pretos e pixeis brancos) onde os pixeis pretos são 

um bom indicador dos minerais escuros constituintes da areia, que por sua vez incluem os 

minerais com o contaminante de ferro.  

A dissertação encontra-se organizada nos seguintes capítulos: 
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Capítulo 2 – Estado da arte:  

Neste capítulo é realizado um pequeno enquadramento geológico acerca das areias de Rio Maior 

que dão origem à amostra estudada, assim como uma descrição dos processos geralmente 

encontrados na indústria de processamento de areias e os possíveis de serem utilizados para o 

mesmo fim. São ainda realizadas algumas considerações ambientais a respeito dos métodos de 

processamento de minério; 

Capítulo 3 – Caso de estudo e caracterização da amostra: 

É neste capítulo apresentado o caso de estudo, ou seja, os processos de separação aos quais 

a areia foi submetida após a sua extração, as características da areia em estudo e os métodos 

utilizados para a caracterizar. 

Capítulo 4 – Trabalho experimental:  

O capítulo apresenta os equipamentos e as metodologias utilizadas na realização do trabalho 

experimental. Na mesa oscilante são apresentadas as variáveis de estudo, e como se realizou 

cada ensaio para o plano de experimentação fatorial utilizado. Na separação magnética são 

apresentados os parâmetros utilizados para a realização das separações magnéticas realizadas 

no separador Frantz Isodynamic. 

Capítulo 5 – Resultados e interpretação:  

O capítulo apresenta os resultados de ambos os trabalhos experimentais realizados. Os ensaios 

da mesa oscilante permitiram realizar os estudos das análises de variância ANOVA permitindo a 

construção de modelos matemáticos que permitissem a otimização da separação da areia em 

estudo satisfazendo os requisitos da indústria vidreira. Os ensaios realizados no separador 

magnético Frantz permitiram verificar que este também poderá ser um método válido para a 

separação dos contaminantes da areia em estudo.  

Capítulo 6 – Conclusão e trabalhos futuros:  

É neste capítulo que se apresentam todas as conclusões, bem como algumas considerações 

finais a respeito do que foi feito e do que falta fazer futuramente. 
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2 Estado da Arte 

2.1 Enquadramento 

Portugal é um país que, embora pequeno, é bastante rico em recursos naturais existindo um que 

geralmente é esquecido, ou não tão mencionado devido ao seu baixo valor comercial, mas do 

qual necessitamos em grandes volumes que é a areia. 

Uma areia possui uma infinidade de aplicações, sendo que a mais conhecida é na construção 

civil. No entanto se uma determinada areia possuir uma composição muito específica, poderá 

ser processada e comercializada com um grande valor acrescido com vista a outro tipo de 

indústria, tal como a industria vidreira, cerâmicas, moldes para fundição, entre outras (Alonso, 

2014). 

Uma areia encontra-se como uma formação geológica sedimentar, associada a ambientes onde 

ocorreu transporte (água ou ar) e deposição por perda de energia desse mesmo meio de 

transporte. A sua composição está associada às rochas que a originaram (protólito), enquanto 

que o calibre e forma dos grãos dependem da distância/tempo e do meio de transporte. 

Na notícia explicativa da carta geológica da região das Caldas da Rainha, folha 26-D (Figura 1), 

Zbyszewski & Moitinho de Almeida (1960) faz referência à exploração de areias cauliníferas do 

Pliocénico de Rio Maior que, após lavadas, têm como destino a indústria vidreira. Atualmente 

pode-se dizer que os produtos obtidos destas areias, sejam o caulino, o quartzo e até os minerais 

densos são de interesse comercial. Zbyszewski & Moitinho de Almeida (1960) localiza, dentro do 

pliocénico (P), estas areias como areias cauliníferas inferiores por se encontrarem na base do 

mesmo, e onde no topo se encontra a formação dos lignitos e diatomitos do Espadanal. Numa 

fase mais recente depositaram-se as formações do Quaternário (Q) como se pode observar no 

excerto da carta geológica, folha 26-D (Figura 1).  

 

Figura 1 - Recorte da região de Rio Maior da carta geológica das Caldas da Rainha, folha 
26-D (Zbyszewski & Moitinho de Almeida, 1960). 
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Estas areias são geralmente exploradas por dragagem em explorações a céu aberto, sendo 

necessária a realização de processos de beneficiação de forma a aumentar a sua pureza em 

sílica e remover qualquer contaminante que possa prejudicar a sua aplicação na industria 

(Alonso, 2014). Avaliações dos serviços geológicos americanos (Bolen, 1996) indicam que para 

obtenção de vidro ótico de alta qualidade deve conter 99,8% de quartzo (SiO2) e máximos de 

0,1% de óxidos de alumínio (Al2O3) e 0,02% de óxidos de ferro (Fe2O3). Para vidro de média 

qualidade 95% de SiO2 e máximo de 4% de Al2O3, e para vidro de fraca qualidade ou vidro baço 

é permitido o conteúdo de 1% de Fe2O3. Segundo o indicado nos mesmos documentos, os 

fabricantes de vidro definem os seus próprios requisitos nos quais a tendência passa também 

por requererem uma granulometria fina reduzindo deste modo o consumo energético para fundir 

a areia. Quanto a areias para produção de moldes para fundição, os requisitos estão mais 

relacionados com as propriedades geomecânicas da areia. Quanto menor o teor de 

contaminantes, maior o valor comercial desta areia, deste modo, após a sua extração esta pode 

ser submetida a um processo de beneficiação ou concentração incrementando assim o seu valor.  

Platias et al. (2014) compila as especificações das diferentes industrias quanto à qualidade da 

areia siliciosa. O maior indicador de qualidade é o reduzido teor de Fe2O3 que deve ser inferior a 

0,13%. As industrias mais rígidas, segundo os autores, são a industria química e vidreira 

seguidas pelas industrias das areias para filtrar águas, cimentos e fundição que possuem regras 

menos rígidas quanto ao teor de contaminantes de Fe. Outros produtos tais como as pastas, 

tintas e alguns enchimentos também incorporam areias siliciosas para garantir uma cor 

consistente e brilhante. 

Para a industria do vidro, Platias et al. (2014) apresenta os diferentes graus de qualidade de 

areias inclusas na norma britânica BS 2975 em função do teor máximo de contaminantes que a 

areia pode conter (Tabela 1). Os autores indicam que o alumínio, magnésio, cálcio e o potássio 

afetam os pontos de fusão da areia, como tal devem ser minimizados. O mesmo acontece com 

o crómio e o titânio que tingem o produto final. 

Tabela 1 – Diferentes graus de qualidade das areias siliciosas para a indústria vidreira de 
acordo com a norma BS 2975. (Adaptado de Platias et al., 2014) 

Grau de 

qualidade 
Produto 

SiO2 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

A Vidro ótico 99,7 0,013 0,2 0,00015 

B Vidro para louça 99,6 0,01 0,2 0,0002 

C 
Vidro de borossilicato (resistente a 

choque térmico) 
99,6 0,01 0,2 0,0002 

D Recipiente incolor 98,8 0,03 0,1 0,0005 

E Vidro plano simples (janelas) 99,0 0,1 0,5 - 

F Recipiente colorido 97,0 0,25 0,1 - 

G Isolamentos de vidro (fibras de vidro) 94,5 0,3 3,0 - 
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De uma exploração é possível obter areias com os mais diversos teores, seja recorrendo a uma 

exploração seletiva ou recorrendo a processos de beneficiação. Para se obter uma exploração 

sustentável é ainda prática comum a mistura de produtos de diferentes teores diluindo os 

produtos de menor interesse, permitindo assim a comercialização dos mesmos (Bloodworth, 

2009).  

Os processos de beneficiação podem recorrer aos mais variados métodos sugeridos por Wills 

(2006) tais como a separação gravítica, magnética ou por flutuação de espumas. Os processos 

mais adequados em função do calibre das partículas são apresentados na Figura 2. 

 

Figura 2 - Métodos de separação mais eficazes em função do calibre das partículas. 
(Adaptado de Wills, 2006) 

 

2.2 Separação Gravítica - Fílmica e Mesa Oscilante 

A separação gravítica tem como principal objetivo promover a separação dos diferentes 

constituintes da areia de acordo com a sua densidade. Burt (1984) indica a importância dos 

aspetos mineralógicos para a separação gravítica, entre eles a identificação e particularidades 

de cada espécie mineral presente, bem como a sua composição, as proporções de cada um 

deste minerais na alimentação do processo, o calibre das partículas, o critério de concentração, 

textura e grau de libertação das partículas. A possibilidade de separação por este método é 

geralmente avaliada pelo critério de concentração, dado pela equação 1: 

 𝐶𝑐 = |
𝜎ℎ − 𝜎𝑓

𝜎𝑙 − 𝜎𝑓

| (1) 
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Onde: 𝜎ℎ é a densidade do mineral denso; 𝜎𝑙 é a densidade do mineral leve; 𝜎𝑓 é a densidade do 

meio fluido onde irá ocorrer a separação. 

Um resultado superior a 2,5 significa uma separação fácil, no entanto, quanto menor o resultado 

mais difícil é realizar a separação (Wills, 2006). 

Os mecanismos que estão por trás de uma separação gravítica podem ser, segundo Burt (1984), 

de estratificação se ocorrerem num plano vertical, fílmicos se ocorrerem num plano inclinado. 

Wills (2006) enumera os equipamentos que atualmente se utilizam no processamento de minério. 

De acordo com o autor é imperativo para a eficiência dos processos gravíticos que o material de 

alimentação seja devidamente preparado (cominuição, lavagem e crivagem) garantindo que 

existe a máxima libertação de partículas, e livre de frações finas inferiores a 10 µm que 

aumentariam a viscosidade da alimentação dos processos. De acordo com Wills (2006) a 

remoção de partículas finas é mais bem sucedida recorrendo a hidrociclones. Se o material for 

para ser separado recorrendo a jigas, cones ou espirais deve-se tentar processar cada fração 

granulométrica separadamente.  

Falconer (2003) apresenta cada um dos métodos de separação gravítica comparando-os com a 

atualidade fazendo referência às vantagens e desvantagens de cada um. Dentro da categoria de 

equipamentos utilizados para realizar uma separação gravítica existem aqueles que são os mais 

utilizados na indústria do processamento de areias, como é o caso dos equipamentos de 

separação fílmica. 

Segundo Cortez & Durão (1989), a separação fílmica é um método de separação gravítica que 

recorre a uma película (filme) de água em movimento para separar as diferentes espécies de 

partículas presentes na alimentação do processo. A separação das partículas dá-se devido à 

diferente resistência que as mesmas criam ao movimento da toalha de água. Existem atualmente 

diferentes equipamentos que recorrem a este método, os mais relevantes para o processamento 

deste tipo de areias são apresentados em seguida. 

 

2.2.1 Espirais 

As espirais são compostas por uma conduta helicoidal de sentido descendente que ao ser 

alimentada no topo por uma polpa entre 15 e 45 % de sólidos em peso e granulometria entre 3 

mm e 75 µm, as partículas são submetidas a uma combinação de força centrifuga e gravítica, 

promovendo a segregação das diferentes espécies de partículas ao longo da espiral (Figura 3) 

(Cortez & Durão, 1989) (Wills, 2006). 
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Figura 3 – Esquema da separação ao longo de uma espiral. Adaptado de Falconer (2003). 

As espirais podem ser projetadas com diferentes declives que afetam as densidades de 

separação, mas produzem pouco efeito na recuperação e teor do concentrado. Pequenos 

declives são geralmente utilizados para separar o carvão do xisto, declives intermédios separam 

minerais pesados do quartzo e maiores declives separam alguns minerais pesados de outros 

minerais pesados (Hollan-Batt in Wills, 2006). 

 

2.2.2 Mesa oscilante 

A mesa oscilante é um método de separação fílmico, embora também mecânico no qual o 

equipamento não se encontra no estado estacionário, mas sim em movimento quando 
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comparado com os métodos anteriores. Este método acrescenta uma nova dinâmica ao 

processo de separação gravítico que consiste na separação das partículas de acordo com a sua 

densidade e calibre ao longo da mesa. A mesa (Figura 4) possui um movimento que sacode a 

polpa perpendicularmente à sua inclinação e, em conjunto com as calhas que mantém as 

partículas mais pesadas junto da mesa (estratificadas), faz com que as partículas maiores e mais 

leves deslizem pelo declive da mesa e as partículas mais pesadas sejam sacudidas para o 

extremo oposto da mesa (Figura 5) (Burt, 1984). 

 

 

Figura 4 - Esquema de uma mesa oscilante. Adaptado de Wills, 2006. 

 

a) b) 

 

 

Figura 5 – a) Esquema da distribuição de produtos (calibre e densidade) numa mesa 
oscilante; b) Esquema da distribuição de produtos ao longo de uma calha da mesa 

oscilante. (Adaptado de Wills, 2006) 
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A mesa pode possuir diferentes dimensões, diferentes configurações para as calhas dependendo 

dos materiais que se pretende separar e até uma cor de fundo que facilite a visualização do 

processo. A operação da mesa requer o estudo de variáveis tais como: 

• Inclinação da mesa; 

• Comprimento do impulso; 

• Frequência do impulso; 

• Posição dos separadores de cada produto (splitters); 

• Caudal e densidade de alimentação; 

• Caudal da água de lavagem. 

Manser et al. (1991) realizaram um estudo onde foram avaliados os parâmetros da mesa 

oscilante na separação de minerais, onde se verifica que os parâmetros de maior importância 

para o produto final são a inclinação, o caudal da água de lavagem e a densidade da polpa de 

alimentação.  

Como vantagens deste método, são apresentadas por Falconer (2003), o facto de ser um 

equipamento que possibilita uma grande seletividade e permitir a visualização da separação a 

ocorrer durante o processo permitindo realizar ajustes. Como desvantagens, Falconer (2003) 

aponta a baixa capacidade por área ocupada pelo equipamento, e o facto de requerer uma 

constante monitorização e ajuste. O autor também aponta como desvantagem a necessidade de 

se controlar o calibre da alimentação do processo, que industrialmente é realizado por outros 

equipamentos de classificação antes do processo. 

 

2.3 Separação Magnética  

A separação magnética é um processo que separa as partículas de acordo com a suscetibilidade 

magnética de cada uma delas. Para entender este fenómeno de suscetibilidade magnética é 

necessário compreender que as propriedades magnéticas dos materiais dependem dos “spins” 

dos eletrões nos sólidos. Segundo Durão et al. (2002) na maioria dos átomos os eletrões estão 

agrupados aos pares onde os “spins” dos eletrões são opostos resultando num momento 

magnético nulo (diamagnetismo). Entende-se como “spin”, o movimento (quântico) de rotação 

do eletrão em torno do seu eixo que gera um movimento angular, e associado a este está o 

momento magnético com a mesma direção e sentido oposto. O que define a suscetibilidade 

magnética, ou magnetização de um material é o comportamento destes eletrões quando 

submetidos a um campo magnético que quando os seus eletrões não se encontram todos 

emparelhados, possuindo um número ímpar de eletrões, impede que estes anulem o seu 

momento magnético (paramagnetismo) apresentando alguma suscetibilidade magnética 

positiva. 
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Define-se suscetibilidade magnética como uma medida de resposta de um dado material a um 

campo magnético externo. Segundo Hunt et al. (1995) todos os materiais possuem 

suscetibilidade magnética que pode ser positiva (paramagnética) ou negativa (diamagnética). 

Wills (2006) define ainda o caso especial de materiais paramagnéticos, os materiais 

ferromagnéticos, que possuem uma elevada suscetibilidade a um campo magnético e retém 

algum magnetismo (remanescência) quando retirados do mesmo, fenómeno denominado de 

histeresis.  

Os materiais diamagnéticos, como possuem uma suscetibilidade negativa, quando submetidos 

a um campo magnético tendem a ser repelidos para a zona do campo onde a intensidade é 

inferior. 

Os materiais paramagnéticos, geralmente possuem eletrões não emparelhados produzindo 

deste modo uma suscetibilidade positiva que quando submetidos a um campo magnético tendem 

a ser atraídos para a zona do campo de maior intensidade (Durão et al., 2002). 

Quanto a equipamentos de separação, existem separadores de baixa e de alta intensidade do 

campo magnético podendo realizar separação por via seca ou via húmida, dependendo do 

equipamento.  

Separadores de baixa intensidade por via seca são pouco utilizados, esta separação pode 

ocorrer em tambores para concentrar areias relativamente grosseiras. De acordo com Wills 

(2006), a separação de materiais com calibres inferiores a 0,5 cm já costuma ser realizada por 

via húmida. Este é um método frequentemente utilizado na concentração de areias 

ferromagnéticas e na recuperação das partículas que constituem os meios densos da separação 

por meios densos. Os equipamentos mais utilizados neste método são os separadores de 

tambor, que consistem num tambor rotativo não magnético e um conjunto de imanes fixos de 

polaridade alternada na base. A água por sua vez eleva as partículas junto do tambor ao qual as 

partículas magnéticas aderem ao tambor até perderem a influência do campo magnético e serem 

descarregadas num separador isolando-as das não magnéticas que ficaram em suspensão na 

água. A intensidade do campo magnético nestes equipamentos pode ir até aos 0,7 T. De acordo 

com Arvidson (in Wills, 2006) os separadores de tapete cruzado e de tambor, utilizados nas 

industrias da areia, para recuperar ilmenite dos restantes minerais densos são, atualmente, 

considerados obsoletos e estão a ser substituídos por separadores magnéticos de rolos e 

tambores de separação de terras-raras. 

Para se conseguir separar materiais paramagnéticos de baixa suscetibilidade é necessário 

recorrer a um campo magnético de alta intensidade, na gama dos 2 T ou superior.  

Os separadores de alta intensidade no inicio do século XX estavam limitados a uma separação 

por via seca tendo surgido em meados do mesmo século equipamentos a realizar a separação 

por via húmida. O separador magnético de rolos induzidos realiza a separação por via seca e 

tem sido bastante utilizado no processamento de areias. Este separador pode possuir tantos 
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rolos quanto produtos magnéticos se pretender. O material passa por entre um polo e um rolo 

induzido promovendo a adesão dos materiais magnéticos ao rolo e a ejeção dos materiais não 

magnéticos. O afastamento entre o polo e o rolo pode ser ajustado e é geralmente decrescente 

(aumentando o campo) ao longo do processo de modo a se obter produtos de suscetibilidades 

progressivamente mais baixas (Wills, 2006).  

Um equipamento ainda bastante utilizado em laboratórios de ciências da terra é o separador 

isodinâmico Frantz Isodynamic (L-1) que permite a separação de partículas minerais de acordo 

com a sua suscetibilidade magnética, permitindo separar partículas paramagnéticas de 

diferentes suscetibilidades, mas também diferentes suscetibilidades de partículas 

diamagnéticas. Hess (1956) apresenta uma descrição geral dos princípios de funcionamento do 

equipamento. O equipamento possui um eletroíman com dois polos alongados que possuem um 

afastamento entre eles que se vai reduzindo perpendicularmente ao comprimento, produzindo 

um campo magnético de diferente intensidade (laminar isodinâmico). Uma calha vibratória, 

inclinada e paralela aos polos permite que os materiais atravessem o campo magnético. As 

partículas minerais são descarregadas com um caudal regulável no extremo superior da calha 

deslizando para o seu extremo inferior. O separador permite regular a o declive da calha (slope) 

assim como uma inclinação lateral normal ao declive (tilt) (Figura 6).  

 

Figura 6 – Esquema de um separador Frantz Isodynamic - Ilustração da inclinação 
(adaptado de Flint, 1959). 

O modo como as partículas são separadas depende das duas inclinações, da intensidade de 

corrente aplicada ao eletroíman e também da vibração aplicada à calha. No final da calha existe 

uma divisão criando dois fluxos de partículas, um correspondendo às partículas de maior 

suscetibilidade, relativamente à intensidade de corrente utilizada, outro fluxo de suscetibilidade 

inferior. Hess (1956) indica que para explorar as diferentes suscetibilidades de minerais 

paramagnéticos se convencionou que a inclinação lateral para o lado oposto ao operador seria 

a positiva a ser utilizada. Para explorar diferentes suscetibilidades de minerais paramagnéticos 

a inclinação lateral devia ser a negativa, no entanto estes últimos aspetos foram alterados para 

os opostos no novo modelo do separador (LB-1) onde se alterou a direção da força magnética 

(afastamento entre os polos). A intensidade no equipamento anterior forçava as partículas 
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paramagnéticas para o fluxo exterior e diamagnéticas para o interior e atualmente verifica-se o 

contrário. Rosenblum (1958), Flinter (1959), Rosenblum & Brownfield (1999), Porat (2006) 

realizaram estudos contendo a suscetibilidade magnética de vários minerais expressando a 

mesma na unidade utilizada pelo separador Frantz, o Ampere (A). No caso de Rosenblum & 

Brownfield (1999), os autores fixaram a inclinação lateral nos 15º positivos (modelo L-1) e a 

inclinação frontal nos 25º, embora a inclinação frontal tenha sido variada dependendo das 

diferentes formas das partículas que constituíam a alimentação do processo evitando a saltação 

de partículas. Os autores alertam que as calhas de alguns equipamentos criam nós vibracionais 

onde as partículas saltam para fora das calhas, sendo necessário reduzir a vibração das 

mesmas. O procedimento dos autores consistiu na passagem das amostras pelo equipamento 

utilizando incrementos de 0,1 A para os minerais paramagnéticos e em alguns casos onde as 

partículas eram brancas ou sem cor havia suspeitas de serem diamagnéticas os incrementos 

utilizados foram de 0,5 A. Após cada passagem a fração magnética foi retirada e estudada, o 

equipamento foi limpo com ar comprimido evitando a contaminação das amostras e a fração não 

magnética foi reprocessada com o incremento seguinte. Embora estes estudos não expressem 

a intensidade do campo magnético permitem estabelecer uma comparação entre os minerais 

que possuem maior ou menor suscetibilidade magnética e separá-los de acordo com o 

pretendido. 

Também Galopim de Carvalho (2005), apresenta uma tabela com os minerais sedimentares mais 

comuns organizados por suscetibilidade magnética decrescente em função dos parâmetros 

utilizados no separador Frantz. O autor indica ainda que variações possíveis das composições 

minerais podem levar a diferentes comportamentos que os que constam na Tabela 2.  

Não sendo eficiente no método por via seca para realizar a separação de partículas inferiores a 

75 µm surgiram os separadores magnéticos de alta intensidade por via húmida que permitiram 

superar esta limitação e poupar em alguns casos os custos da secagem dos materiais (Wills, 

2006). 

O tipo de separador magnético de alta intensidade por via húmida mais conhecido é o separador 

Jones. Segundo Wills (2006), o principio de funcionamento deste é o mesmo principio que os 

separadores atuais utilizam. O equipamento consiste numa estrutura de aço onde em cada 

extremo se encontra fixa uma estrutura magnética com as respetivas bobines arrefecidas a ar. 

No centro do dispositivo encontram-se discos rotativos com caixas. As caixas possuem no seu 

interior uma matriz ferromagnética. O material de alimentação é descarregado nas caixas à 

entrada da secção magnetizada descarregando o produto não magnético e promovendo a 

adesão dos materiais magnéticos à matriz ferromagnética. Após as caixas saírem da zona 

magnética é utilizado um jacto fraco de lavagem removendo possíveis partículas mistas. Quando 

as caixas se encontram a meio do percurso entre os dois extremos magnéticos (intensidade do 

campo nula) é utilizado um jacto forte de água removendo as partículas magnéticas das caixas. 

Existem dois pontos simétricos de descarga da alimentação, lavagem de mistos e lavagem de 

magnéticos no equipamento. 
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Tabela 2 – Minerais detríticos mais comuns nos sedimentos, por ordem decrescente de 
suscetibilidade magnética, em função dos parâmetros no separador Frantz. (Galopim de 
Carvalho, 2005) 

Com íman 

permanente 

Com separador eletromagnético Frantz 

Inclinação lateral de 20º Inclinação lateral de 5º 

Magnéticos 

a 0,4 A 

Magnéticos 

a 0,8 A 

Magnéticos 

a 1,2 A 

Magnéticos 

a 1,2 A 

Não 

magnéticos 

a 1,2 A 

Ilmenite Cloritóide Actinolite Clinozoizite Andaluzite Anatase 

Magnetite Cromite Augite Diópsido Apatite Anidrite 

Pirrotite Granada Biotite Elbaíte Esfena Berilo 

Titanoferrite Ilmenite Clorite Enstatite Leucoxena Brookite 

Titanomagnetite Olivina Epídoto Espinela Monazite Corindo 

  Escorlite Estaurolite Xenotima Distena 

  Estaurolite Moscovite  Fluorite 

  Hiperstena Tremolite  Pirite 

  Horneblenda Zoizite  Rútilo 

     Silimanite 

     Topázio 

     Zircão 

 

 

De acordo com Wills (2006) é frequente este método substituir o processo de flutuação, no 

entanto a tendência tem vindo a decrescer devido aos altos custos do equipamento. Mas foi 

demonstrado por White (in Wills, 2006) que embora o custo das células de flutuação seja apenas 

20% do custo do separador Jones, o custo operacional da flutuação é três vezes superior 

tornando a longo prazo o separador Jones um melhor investimento. 

 

2.4 Flutuação por espumas 

A flutuação por espumas é um método largamente utilizado no processamento de minérios. O 

método explora o comportamento das partículas quando se encontram numa interfase ar-água. 

A flutuação por espumas ocorre dentro de uma célula de flutuação onde se encontram as três 

fases, sólida, líquida e gasosa. A fase sólida composta pelo minério moído, a líquida por água e 

reagentes químicos e a gasosa pelo ar que é injetado no interior da célula. As partículas hidrófilas 
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do minério afundam na célula e as partículas hidrofóbicas aderem às bolhas de ar sendo 

transportadas (flutuadas) para a superfície onde são recolhidas (Figura 7) (Durão et al., 2002). 

 

Figura 7 - Esquema ilustrativo do príncipio da flutuação por espumas. (Adaptado de 
Wills, 2006). 

 

Na generalidade os minerais são hidrófilos, na flutuação por espumas recorre-se a um reagente 

químico (coletor) que atua na superfície das partículas tornando-as hidrofóbicas proporcionando 

que as mesmas adiram à superfície das bolhas de ar, que por sua vez os fazem “flutuar” dentro 

da célula permitindo a sua remoção no topo da mesma. Esta mistura é realizada previamente 

num meio aquoso dentro de uma câmara de recondicionamento permitindo que a reação na 

superfície das partículas ocorra. É adicionado ainda um regulador de pH pois dependendo do 

minério e dos reagentes, é importante criar as condições para que a reação aconteça (Durão et 

al., 2002). 

Blanco (2016) realizou um trabalho cujo objetivo consistiu na substituição dos coletores utilizados 

na flutuação de sulfuretos (coletores sulfidrílicos), por reagentes de menor impacte ambiental. 

Os diferentes tipos de coletores são apresentados na Figura 8. 
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Figura 8 - Diferentes classes de coletores utilizados na flutuação por espumas. (Blanco, 
2016) 

Na célula de flutuação é introduzido um reagente (espumante) que tem como objetivo reduzir a 

tensão superficial das bolhas de ar na água fazendo com que as mesmas não se destruam com 

a agitação e quando em contacto com o minério conseguindo transportar as partículas 

hidrofóbicas para a superfície (Durão et al., 2002). 

Pode por vezes ser necessário recorrer a outros reagentes tais como ativadores que mascaram 

a superfície das partículas que devem reportar para o concentrado permitindo o uso de um 

coletor e os depressores que mascaram as partículas que devem reportar para o rejeitado 

impedindo a ação do coletor nas mesmas (Durão et al., 2002). O regulador de pH pode por vezes 

atuar como depressor visto que o coletor, que seja comum a duas espécies minerais, apenas 

reage com uma delas para um dado pH. 

Na flutuação de areias, o processo realizado é uma flutuação inversa, na qual o produto 

concentrado é o afundado e o flutuado consiste nos minerais contaminantes. A CYTEC (2002) 

indica que os coletores utilizados neste tipo de flutuação são os coletores aniónicos do tipo dos 

ácidos gordos e que são frequentemente utilizados em ambientes de flutuação alcalinos, 

removendo os minerais ricos em ferro e úteis também na remoção de minerais carbonatados da 

areia para a indústria dos moldes de fundição, embora outros produtos do seu catálogo também 

apresentem resultados satisfatórios.   

 

2.5 Considerações Ambientais 

Todos os processos citados anteriormente possuem a sua pegada ecológica não só devido ao 

seu consumo energético (combustível e eletricidade), como pela utilização e tratamento de água 

e reagentes. Grbeš (2015) realizou um estudo comparando os diferentes processos de 

beneficiação identificando e quantificando os seus impactes ambientais no processamento das 

areias siliciosas da Croácia. As conclusões a que o estudo de Grbeš (2015) levou são, por ordem 
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crescente de impacte ambiental de cada processo: o processamento básico sem secagem 

(cominuição e lavagem), concentração gravítica sem secagem, processamento básico com 

secagem, flutuação sem secagem, separação electroestática, concentração gravítica com 

secagem e por último a flutuação com secagem. 

Uma análise dos rótulos dos reagentes utilizados na flutuação indica que, na generalidade, estes 

apresentam problemas para a saúde e para o ambiente. No rótulo e ficha de dados de segurança 

de um coletor utilizado pode-se ler que “Pode afetar os órgãos” e é “Tóxico para os organismos 

aquáticos com efeitos duradouros.” (Cytec). A ficha da soda cáustica (NaOH) utilizada para 

regular o pH da flutuação tem como precauções ambientais a indicação de “não permitir o 

escoamento para os esgotos, cursos de água ou solos” sendo que também possui uma grande 

lista de precauções para proteção individual.  
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3 Caso de estudo e caracterização da amostra 

A areia fornecida, que é o objeto de estudo, já foi pré-processada nas instalações da Sibelco, o 

circuito de processamento é apresentado em seguida. Foram realizadas análises químicas e 

mineralógicas com o objetivo de conhecer a constituição desta areia. De modo a que se pudesse 

realizar uma caracterização da areia e dos produtos obtidos a partir desta, foi desenvolvido um 

método de análise de imagem, com base na cor das partículas, permitindo determinar o teor de 

partículas de cor escura.  

3.1 Circuito de processamento 

Os processos de separação através dos quais a areia em estudo foi submetida na Sibelco 

encontra-se descrito por Alonso (2014) e estão representados na Figura 9. 

Os materiais são extraídos da exploração por dragagem e são crivados num crivo que serve 

essencialmente para remover as partículas de grande calibre (> 1,6 mm) e materiais orgânicos. 

O produto infra-crivo é então submetido a hidrociclonagem que separa as frações argilosas das 

arenosas. A fração argilosa é processada e posteriormente prensada para expedição (Alonso, 

2014).  

A fração arenosa passa por um processo de atrição que tem como objetivo a limpeza da 

superfície das partículas. Após atrição é classificada e passa por dois classificadores hidráulicos 

que separam algumas argilas ainda presentes e as areias em produtos finos e grossos. O produto 

grosso é comercializado ou moído e reprocessado. O produto fino é submetido a separação 

gravítica em espirais de Humphrey (Figura 10) que separam os minerais mais densos dos 

minerais menos densos aumentando assim a qualidade da areia (Alonso,2014). 

A fase final do processamento com vista à obtenção da areia de melhor qualidade, e com objetivo 

de produzir vidro de alta qualidade, consiste na realização de uma flutuação por espumas do 

concentrado (produto menos denso) das espirais de Humphrey. 
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Figura 9 - Circuito de processamento da areia em estudo. (Adaptado de Alonso, 2014) 

 

Figura 10 - Esquema do circuito de espirais através do qual o material de estudo foi submetido. 

(Adaptado de Alonso, 2014) 
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3.2 Análise Mineralógica 

Para compreender quais os métodos de separação mais eficazes para separar os minerais 

contaminantes da areia, produto das espirais de Humphrey (Figura 11), foi realizada uma análise 

mineralógica da mesma. A análise realizada pela EPDM, Empresa de Perfuração e 

Desenvolvimento Mineiro, S.A., que possui um laboratório mineralógico certificado, revelou a 

composição média apresentada na Tabela 3. 

 

Figura 11 - Fotografia da areia fornecida pela Sibelco (produto menos denso das espirais 
de Humphrey) que serviu como objeto de estudo. 

 

Tabela 3 - Composição mineralógica da areia em estudo (produto menos denso das 
espirais de Humphrey) (Fonte: EPDM). 

Mineral Densidade Peso (%) Área (%) Área (microns) Nº de partículas 

Quartzo 2,63 99,64 99,70 137933202,94 2622 

Monazite (Ce) 5,15 <0,01 <0,01 1682,90 11 

Zircão 4,65 <0,01 <0,01 2706,89 16 

Rútilo 4,25 – 5,4 0,01 0,01 9393,99 14 

Ilmenite 4,8 <0,01 <0,01 828,10 3 

Moscovite 2,6 – 2,9 <0,01 <0,01 5511,73 12 

Biotite 2,6 – 3,3 0,01 <0,01 6010,37 22 

Ortoclase 2,6 0,08 0,08 112540,89 14 

Estaurolite 3,69 0,12 0,08 116360,82 6 

Andaluzite 3,15 0,14 0,11 157774,51 18 

 

Cerca de 99,64% em peso e 99,70% da área da areia é composta por quartzo, a espécie mineral 

cujo teor e a recuperação se pretendem maximizar. Os minerais contaminantes (aqueles que 

contém ferro e alumínio) representam um teor de 0,17% em peso da amostra e cerca de 0,30% 



20 
 

em área, possuindo densidade um pouco superior à do quartzo (Tabela 4). Entre estes minerais, 

no que diz respeito à sua suscetibilidade magnética, encontram-se alguns que se classificam 

como paramagnéticos, nomeadamente as espécies minerais ilmenite, biotite, monazite e rútilo 

(Galopim de Carvalho, 2005).  

A composição química dos minerais encontrados e as suas características são apresentadas na 

Tabela 4: 

Tabela 4 – Densidade, Composição química,  cor e teor dos minerais encontrados na 
areia (Deer et al., 2010). 

Mineral 
Densidade 

Composição Cor 
Peso 

(%) 

 Área 

(%) 

 

Quartzo 2,63 SiO2 Branco 99,64  99,70  

Moscovite 2,6 – 2,9 KAl2 (AlSi3O10) (F,OH)2 Branco / Cinzento <0,01  <0,01  

Biotite 2,6 – 3,3 
K (Mg,Fe)3 (AlSi3O10) 

(F,OH)2 
Preto / Castanho <0,01 

 
<0,01 

 

Ortoclase 2,6 KAlSi3O8 Incolor / Branco 0,01  0,08  

Andaluzite 3,15 Al2SiO5 Rosa / Castanho <0,01  0,11  

Estaurolite 3,69 
(Fe2+;Mg)2 Al9 (Si;Al)4 O20 

(O;OH)4 

Castanho / 

Vermelho 
<0,01 

 
0,08 

 

Rútilo 4,25 – 5,4 TiO2 Castanho / Preto 0,01  0,01  

Zircão 4,65 ZrSiO4 
Castanho / 

Vermelho 
0,08 

 
<0,01 

 

Ilmenite 4,8 FeTiO3 Preto 0,12  <0,01  

Monazite 

(Ce) 
5,15 (Ce, La,Nd,Th) PO4 

Amarelo / 

Castanho 
0,14 

 
<0,01 

 

 

Foi realizada pela Sibelco uma análise química aos óxidos presentes na areia que é apresentada 

na Tabela 5. 

Tabela 5 - Análise química da areia (Fonte: Sibelco) 

Óxidos % 

SiO2 99,59 

Al2O3 0,243 

Fe2O3 0,025 

TiO2 0,027 

K2O 0,010 

Na2O 0,000 

CaO 0,004 

MgO 0,010 

Perda ao fogo 0,090 
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Ao comparar os resultados obtidos com a norma BS 2975 verifica-se que a areia possui apenas 

um grau de qualidade E – Vidro plano (simples). Embora já se enquadre numa categoria capaz 

de corresponder a vidro simples, o seu valor aumenta se a mesma for submetida a um processo 

de beneficiação sendo necessário aumentar o teor em sílica (quartzo) para 99,7% reduzindo o 

Fe2O3 para 0,013% e Al2O3 para 0,2% para obter o grau A para vidro ótico. 

Foram realizadas 17 análises de imagem à areia fornecida, de acordo com o procedimento 

descrito no subcapítulo seguinte, onde cada análise contém a média de teores em minerais de 

cor escura obtidos a partir de 5 imagens captadas da mesma sub-amostra, ou seja, cada sub-

amostra foi fotografada 5 vezes sempre homogeneizando e alisando a superfície da amostra 

antes de cada fotografia. Cada uma das sub-amostras utilizadas possuía cerca de 400 g de areia 

e foi, após análise de imagem, utilizada como alimentação de um dos ensaios de separação na 

mesa oscilante. 

Os resultados sugerem uma média de 0,18% de teor em minerais de cor escura, como se pode 

observar na Tabela 6. Com base na cor dos minerais apresentada na Tabela 4, os minerais de 

cor clara consistem nos minerais de Quartzo, Moscovite e Ortoclase, que com base na Tabela 3 

constituem 99,79 % da amostra em área, o que se enquadra nos resultados obtidos através da 

análise de imagem. 

Tabela 6 - Resultados obtidos através da análise de imagem da areia fornecida pela 
Sibelco. 

Análise 
Teor minerais 
de cor escura 

(%) 

Teor minerais 
de cor clara 

(%) 

1 0.17 99.83 

2 0.19 99.81 

3 0.17 99.83 

4 0.18 99.82 

5 0.18 99.82 

6 0.16 99.84 

7 0.15 99.85 

8 0.19 99.81 

9 0.20 99.80 

10 0.23 99.77 

11 0.18 99.82 

12 0.17 99.83 

13 0.17 99.83 

14 0.18 99.82 

15 0.17 99.83 

16 0.17 99.83 

17 0.17 99.83 
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Média 0.18 99.82 

Desvio Padrão 0.02 0.02 
 

Quanto à granulometria das partículas constituintes da areia, é apresentada na Figura 12 a 

distribuição granulométrica, fornecida pela Sibelco. 

 

 

Figura 12 - Distribuição granulométrica da areia em estudo (Fonte: Sibelco). 

A análise granulométrica mostra que a maioria dos minerais tem calibre entre 100 e 600 µm. 

Após uma análise visual da areia e com base nas diferenças entre o teor em peso e o teor por 

área das mesmas partículas minerais (ver Tabela 4), constatou-se que a maioria dos minerais 

de cor escura (por sua vez mais densos) apresentava um calibre inferior ao do quartzo, como tal 

passou-se uma amostra por um crivo com uma malha de 180 µm onde se verificou segundo uma 

análise visual que maioria dos minerais de cor escura se encontram abaixo deste calibre 

resultando num produto com cerca de 1,2% da massa total da amostra de 100 g.  Na figura 

seguinte (Figura 13) são apresentadas as diferenças dos produtos da crivagem.  
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Figura 13 – Duas fotografias de cada um dos produtos obtidos após crivagem com um 
crivo de 180 µm. Em cima: Supracrivo; Em baixo: Infracrivo. 

Analisando a composição da areia (Tabela 4), pode-se concluir que em teoria o melhor método 

de separação destes minerais contaminantes será uma separação gravítica. Isto deve-se à 

diferença de densidade dos mesmos e à necessidade de reduzir não só o Fe2O3 como também 

o Al2O3 que se encontra presente em minerais diamagnéticos. Com exceção para a biotite, os 

minerais que também podem conter ferro na sua constituição apresentam uma densidade 

superior à do quartzo. A estaurolite, apresenta uma densidade de 3,69 g/cm3 e a ilmenite de 4,8 

g/cm3 contra 2,63 g/cm3 do quartzo. Quanto aos minerais que podem conter alumínio na sua 

constituição, já será mais difícil realizar a sua separação visto as densidades serem muito 

próximas da do quartzo. A ortoclase apresenta densidade igual à do quartzo e a andaluzite um 

pouco superior (3,15 g/cm3) sendo mais difícil realizar a sua separação gravítica. 

A alternativa à separação gravítica consiste na realização de uma separação magnética, que 

poderá ser uma melhor solução se a estaurolite contiver ferro na sua constituição, visto que 

também possui alumínio. 

 

3.3 Caracterização dos produtos com recurso a análise de imagem 

A caracterização dos produtos com recurso a análise de imagem foi realizada com base numa 

média de resultados da análise de várias imagens do mesmo produto. Esta não é uma área nova 

de estudo, tendo sido desenvolvida, entre outros, por Lira (2011) aplicada à forma e tamanho 

das partículas sedimentares. No presente caso de estudo pretende-se identificar as partículas 

pela sua cor.  

>180 µm 

≤ 180 µm 
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Sabe-se que a areia possui contaminantes de cor clara, essencialmente os diamagnéticos que 

contém algum alumínio, e que por sua vez na imagem são classificados com cor branca. Esta é 

uma das desvantagens do método, no entanto são as partículas de cor preta que mais 

contribuem para a contaminação dos produtos com o elemento ferro. 

 

A análise consistiu nos passos seguintes: 

Aquisição da imagem: 

A caracterização dos produtos foi realizada com recurso a uma câmara Nikon D5200 equipada 

com uma objetiva Nikkor 18-55mm. Fixou-se a câmara numa coluna com iluminação da Polaroid 

modelo MP-4 Land Camera de modo a que todas as fotos dos produtos fossem semelhantes, 

quer em distância do sensor da câmara, preservando a mesma escala, quer em iluminação 

(Figura 14). Quanto à resolução da imagem, cada imagem captada possui uma dimensão de 

6000 x 4000 pixels com uma resolução espacial de 600 pixels / cm. 

Identificação das partículas: 

A análise das imagens foi realizada com recurso ao software gratuito imageJ, análise essa que 

consistiu na binarização das imagens segundo um algoritmo com vista a definir um limiar 

(threshold) de separação das partículas claras e escuras. Uma imagem binária consiste numa 

imagem constituída apenas por pixeis de cor preta e de cor branca, permitindo quantificá-los e 

deste modo calcular um teor.  

 

 

Figura 14 - Sistema utilizado para captação de imagem para caracterização dos 
produtos. 
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O algoritmo utilizado: 

Para realizar este processo a partir de fotografias comuns é necessário converter a imagem para 

uma imagem de 8 bit (tons de cinza) e um algoritmo que determine a partir de que luminância do 

pixel se considera que os pixeis são brancos ou pretos, ou seja, um limiar. O algoritmo utilizado 

foi sugerido por Yen et al. (1995), que realiza uma binarização por duas fases, na primeira 

analisando a discrepância entre a imagem original e a mesma binarizada pelo critério de 

correlação máxima, na segunda o número de bits necessários para representar a imagem 

binarizada. Com estes dois parâmetros o algoritmo gera uma função de custo minimizando-a e 

determinando assim o limiar (threshold) em que a imagem deve ser binarizada. O algoritmo 

escolhido foi aquele que, após binarização das imagens, apresentava os teores próximos dos 

determinados pela análise química da areia fornecida inicialmente, existindo outros que poderão 

apresentar melhores resultados com outros tipos de materiais. 

 

Metodologia: 

Foram captadas e analisadas 5 imagens de cada produto, sempre homogeneizando a amostra 

antes de cada captura garantindo uma maior representatividade dos resultados obtidos, 

permitindo estabelecer uma média de teores entre o número de pixeis brancos e pretos 

estabelecendo assim um compromisso entre um resultado mais realista e o tempo de execução 

e análise das imagens. Os pixeis pretos representariam, na teoria, as partículas de cor escura 

constituintes da areia e os pixéis brancos as partículas de cores claras (Figura 15). O processo 

apresenta junto do histograma da imagem binária o limiar a partir do qual se considerou quais os 

pixeis considerados pretos e quais os brancos. Este limiar é uma percentagem correspondente 

ao teor de pixeis pretos. O procedimento passo a passo pode ser consultado no Anexo II. 

 

Figura 15 - Captura de ecrã efetuada durante a análise de imagem com o imagej. 
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A análise quando realizada com os equipamentos todos preparados e configurados, com a 

câmara conectada diretamente ao computador de modo a que as fotografias sejam 

automaticamente importadas para o mesmo, e os respetivos softwares abertos revelou-se ser 

um processo relativamente rápido. O software permite a utilização de atalhos no teclado para 

realizar a análise de forma mais rápida e cómoda.  A maior demora desta análise deveu-se à 

homogeneização da amostra de areia necessária antes de cada fotografia para garantir a 

representatividade da superfície fotografada. Após a realização de algumas análises foi possível 

apurar que a duração de análise de um produto pode variar entre 1 e 5 minutos dependendo da 

prática do utilizador fornecendo imediatamente um resultado indicador da qualidade do produto. 
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4 Trabalho experimental 

O trabalho experimental consistiu no estudo de dois métodos de beneficiação das areias.  

O primeiro, consistiu na utilização de uma mesa oscilante para purificação da areia por remoção 

dos minerais mais densos que o quartzo, nos quais se incluem a estaurolite (contaminante de 

alumínio e ferro) e a ilmenite (contaminante de ferro).  

O segundo, em que se utilizou um separador magnético Frantz Isodynamic com intuito de avaliar 

a sua eficácia na remoção das partículas contaminantes da areia de acordo com a sua 

suscetibilidade magnética. Esta separação incidiu na remoção de minerais paramagnéticos, que 

de um modo geral consistiu na remoção da ilmenite, biotite, monazite e rútilo. 

Apresenta-se em seguida o trabalho realizado com estes dois métodos. 

 

4.1 Mesa oscilante 

O trabalho experimental na mesa oscilante tem como principal objetivo separar os minerais 

contaminantes do quartzo, aumentando assim a pureza da areia. A mesa oscilante realiza a 

separação por densidade e calibre das partículas e é utilizada neste caso pois os minerais 

contaminantes possuem uma densidade superior à do quartzo.   

4.1.1 Equipamento e variáveis 

Os ensaios laboratoriais foram realizados numa mesa oscilante do tipo Wilfley modelo nº13 

fabricada pela Humphrey’s (Figura 16) que se encontra no laboratório Geolab no I.S.T. 

 

Figura 16 – Fotografia da mesa oscilante utilizada representando os locais de descarga 
dos diferentes produtos. 

A mesa utilizada permite manipular as seguintes variáveis operacionais: 
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• Inclinação transversal; 

• Caudal da água de lavagem; 

• Caudal da água de alimentação; 

• Caudal de alimentação de partículas sólidas; 

• Frequência da oscilação do tabuleiro da mesa; 

• Localização da divisão dos produtos. 

Os produtos do ensaio são coletados através de mangueiras e ficam retidos em crivos com uma 

malha suficientemente apertada de modo a reter todas as partículas. A água fica armazenada 

em reservatórios permitindo a sua reutilização. 

 

4.1.2 Procedimento experimental 

O ensaio teve como preparação a secagem em estufa e divisão da amostra inicial de cerca de 

20 Kg em sub-amostras de cerca de 400 g cada recorrendo a um divisor Jones. Das sub-

amostras utilizadas nos ensaios do processo de separação de mesa oscilante, 17 amostras 

foram caracterizadas com recurso a imagem para compreender qual a composição da areia de 

alimentação do processo. 

O procedimento para a realização de cada ensaio consistiu em regular a inclinação e os caudais 

da água de lavagem e alimentação nos valores pretendidos, verificando sempre se as outras 

variáveis não manipuladas se encontravam nos valores fixos pré-estabelecidos. A mesa 

oscilante foi acionada garantindo que toda a sua superfície se encontrava com uma fina película 

de água. A sub-amostra foi colocada no alimentador de partículas sólidas da mesa e ativou-se a 

vibração do mesmo dando inicio ao ensaio. Foi contabilizado o tempo do inicio até à queda da 

última partícula do alimentador de sólidos permitindo definir qual o caudal médio do alimentador, 

visto que o mesmo só permite regular a intensidade de vibração. 

A mesa encontra-se preparada para produzir três produtos, um rejeitado, um misto e um 

concentrado. Ao longo da realização dos ensaios verificou-se que nem sempre era produzido o 

produto mais concentrado (nos ensaios de menor inclinação e menor caudal, por exemplo). 

Embora se tenha feito a análise de cada um dos produtos em separado, optou-se, para simplificar 

a análise de resultados, por considerar o concentrado da mesa uma reconstituição dos produtos 

misto e concentrado. A reconstituição do produto consistiu, com base nas pesagens e teores dos 

produtos misto e concentrado, calcular a composição do concentrado reconstituído como se 

ambos os produtos tivessem sido misturados. Daqui para a frente o produto concentrado 

reconstituído será apenas denominado de concentrado. 

As partículas dos produtos foram retiradas dos crivos e secas numa estufa até a massa ser 

constante, sendo posteriormente realizada a caracterização de cada um dos produtos. 
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4.1.3 Plano de experimentação 

O plano de experimentação ou “design of experiments” (DOE) é uma ferramenta onde se 

propõem alterações a diversos fatores ou variáveis controláveis de um processo permitindo 

determinar a causa e efeito dessas alterações.  

Existem diferentes métodos, ou planos de experimentação, tais como os de simples comparação 

ou variação de um fator de cada vez (OFAT – one factor at a time) ou os planos fatoriais que 

permitem estudar as interações entre diferentes fatores, reduzindo drasticamente o número de 

ensaios relativamente ao OFAT e extraindo informação mais rica tal como a interação dos fatores 

influencia os resultados (Anderson & Whitcomb, 2000).  

Como método de estudo do processo de separação da mesa oscilante foi realizado um plano 

fatorial completo consistindo na realização de ensaios manipulando 3 variáveis de estudo 

(fatores) e se utilizaram 3 níveis para cada uma das variáveis totalizando 27 ensaios, ou seja, 

um plano fatorial 33.  

Numa segunda fase realizaram-se mais 5 ensaios com os valores dos níveis centrais de cada 

fator permitindo quantificar o erro experimental associado ao modelo final, sendo este um dos 

passos para a realização do estudo de um modelo de superfície de resposta (RSM) como 

sugerido por Jordão et al. (2015).  

A terceira fase consiste na realização da análise de variância (ANOVA) dos resultados, bem 

como a determinação dos coeficientes do modelo e a validação mediante a análise dos resíduos.  

A quarta e última fase do estudo consiste na otimização do processo realizando os ensaios nas 

condições ótimas determinadas segundo o critério pretendido (Jordão et al. (2015). 

Numa fase preliminar realizaram-se diversos ensaios no equipamento de modo a compreender 

quais os fatores a manipular e os níveis a utilizar no estudo tendo em conta a análise visual dos 

produtos e as limitações do equipamento. 

A partir dos ensaios preliminares qualitativos definiu-se que seriam manipuladas as variáveis 

inclinação, caudal da água de lavagem e caudal da água de alimentação como indicado por 

Manser et al. (1991) por serem as variáveis mais importantes para os resultados, e também um 

excesso de variáveis, ou fatores no estudo aumentaria exponencialmente o número de ensaios 

a realizar.  

Foram mantidas fixas as variáveis: 

• Caudal de alimentação de partículas sólidas em 231 g/min (determinado pela média dos 

ensaios realizados);  

• Localização da divisão dos produtos a 24 cm a partir da aresta esquerda da mesa; 

• A frequência de oscilação não tendo sido calculada, foi mantida constante e inalterada. 
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O plano de experimentação foi delineado e analisado com recurso ao software Design-Expert 

v10 da Stat-Ease, Inc. 

Os níveis utilizados para cada variável ou fator encontram-se na Tabela 7. 

Tabela 7 – Parâmetros utilizados e respetiva codificação utilizada no plano de 
experimentação. 

Fatores Níveis codificados 

 -1 0 1 

A - Inclinação (Incl) (º) 7 10 13 

B - Caudal da água de 

lavagem (Qlav) (l/min) 
1 2 3 

C - Caudal da água de 

alimentação (Qalim) 

(l/min) 

1 2 3 

 

4.2 Separação Magnética 

Ao se realizar uma separação de minerais magneticamente suscetíveis, está-se a remover os 

minerais contaminantes de ferro do produto concentrado, nomeadamente a ilmenite, mas 

também alguns minerais que poderão conter algum alumínio na sua composição como a 

estaurolite e andaluzite, permitindo assim a obtenção de um concentrado mais rico em quartzo 

e livre de contaminantes. A separação foi realizada de acordo com o plano seguinte. 

4.2.1 Equipamentos e variáveis 

Para realizar a separação magnética recorreu-se a um separador Frantz Isodynamic modelo L-

1 (Figura 17). O equipamento pertence ao Geolab do I.S.T.  

O equipamento possui uma calha por onde deslizam as partículas (ver Figura 17), atravessando 

um entreferro, que se encontra magnetizado por duas bobinas, atraindo os minerais 

paramagnéticos para um lado da calha, permitindo as partículas diamagnéticas deslizarem 

livremente do outro lado da calha. São originados dois produtos, um diamagnético 

(suscetibilidade negativa) no lado interior da calha e um paramagnético (suscetibilidade positiva) 

no lado exterior da calha. O material é alimentado no topo da calha segundo um alimentador 

cónico que permite regular a intensidade da vibração a aplicar no conjunto calha + alimentador. 

O equipamento permite regular a inclinação lateral ou longitudinal e o declive da calha ou 

inclinação transversal, apresentando uma escala em graus. Permite ainda regular a intensidade 

da corrente (A) que gera o campo magnético, e que pode ser observada num visor instalado no 

equipamento. 
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A separação dá-se devido ao jogo de forças entre a força da aceleração gravítica e a força da 

intensidade do campo magnético. Com o aumento progressivo da intensidade do campo ao longo 

de diversos ensaios chega a ser possível a separação de cada uma das espécies minerais que 

figuram na amostra. Como o objetivo do trabalho seria a remoção das partículas contaminantes 

os ensaios foram todos realizados com uma intensidade alta com o objetivo de as remover todas 

no mesmo ensaio. 

 

Legenda: 

A – Calha 

B – Alimentador 

C – Recipientes 

coletores dos produtos 

D – Manípulos para 

regular as inclinações 

E – Painel de 

instrumentos para 

regulação da intensidade 

de campo e da vibração. 

F – Entreferro 

G - Bobinas 

 

Figura 17 – Separador Frantz Isodynamic utilizado. 

4.2.2 Procedimento experimental 

As sub-amostras utilizadas foram obtidas a partir da mesma amostra inicial utilizada no trabalho 

da mesa oscilante, e que se encontra caracterizada no capítulo 3.2. Foram utilizadas sub-

amostras com diferentes massas de modo a compreender o comportamento da separação em 

função da quantidade de amostra visto ser difícil regular o caudal da alimentação de partículas 

no equipamento utilizado. 

As inclinações da calha do equipamento foram reguladas, assim como a intensidade de corrente 

a aplicar no campo magnético e a intensidade de vibração da calha.  

O ensaio teve início quando se introduziu a sub-amostra bem seca no alimentador do 

equipamento. O material foi descarregado no extremo oposto da calha já separado em dois 

produtos, um magnético (paramagnético) e um não magnético (diamagnético). Os produtos 

foram igualmente analisados com recurso ao método de análise de imagem. 

4.2.3 Plano de experimentação 

Os parâmetros utilizados foram os mesmos utilizados por Rosenblum & Brownfield (1999), 

fixando a inclinação frontal em 25º e a inclinação lateral em 15º para o lado direito do 

equipamento (oposto ao do operador) (ver Figura 7), com recurso às escalas que o equipamento 
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possui. Como interessava separar todas as partículas paramagnéticas das diamagnéticas a 

intensidade da corrente foi fixada num valor alto, 2 A. O caudal de alimentação e a vibração da 

calha foram aproximadamente mantidos constantes e igual em todos os ensaios realizados, 

embora tenha sido difícil a regulação do caudal de alimentação de partículas. 

  



33 
 

5 Resultados e Interpretação 

Após a realização dos ensaios de ambos os processos de separação, a análise dos resultados 

teve como base a pesagem e caracterização com recurso a análise de imagem dos produtos 

obtidos. As respostas do estudo consistiram no teor em quartzo (TeorQ) (Equação 2) e a 

recuperação de quartzo no produto concentrado (RecQ) (Equação 3). 

 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑄 =
𝑋

𝐴
× 100 (2) 

 

Com 𝑋 representando a massa do quartzo presente na massa da amostra total 𝐴. Ou, no caso 

da análise com recurso a imagem, 𝑋  representando o número de pixeis de cor branca 

(associados ao quartzo) no total de pixeis 𝐴 da imagem. 

 

 𝑅𝑒𝑐𝑄 =
𝐶 × 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑄𝑐

𝐴 × 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑄𝑎

 (3) 

 

Com 𝐶 sendo a massa do produto concentrado; 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑄𝑐 o teor de quartzo presente no produto 

C; 𝐴 a massa da alimentação do processo; 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑄𝑎 o teor de quartzo presente na alimentação 

do processo. 

Através da análise de imagem foi possível determinar o teor em minerais contaminantes nos 

produtos indicados pelo teor de partículas de cor escura, tendo sido considerado o seu 

complementar como o teor em quartzo. Este teor é sobre-estimado pois não engloba apenas o 

quartzo, mas também os restantes minerais de cor clara, ou seja, a ortoclase e a moscovite. Do 

mesmo modo, o teor em contaminantes possui, não só os minerais de ilmenite mas também o 

rútilo, biotite, monazite, andaluzite, estaurolite e zircão. 

 

 

5.1 Mesa oscilante 

Os resultados obtidos através da execução dos ensaios previstos no plano de experimentação 

são apresentados na Tabela 8: 
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Tabela 8 – Recuperação e teor em quartzo obtidos em cada um dos ensaios do plano 
experimental organizadas por ordem da realização dos ensaios. 

Nº Run A:Incl B:Qlav C:Qalim Recuperação de Qz Teor de Qz 

  graus l/min l/min % % 

1 1 -1 -1 -1 38 99,87 

26 2 0 1 1 63 99,88 

2 3 0 -1 -1 60 99,86 

21 4 1 -1 1 87 99,86 

25 5 -1 1 1 49 99,89 

12 6 1 -1 0 86 99,84 

27 7 1 1 1 83 99,88 

16 8 -1 1 0 59 99,88 

7 9 -1 1 -1 44 99,88 

22 10 -1 0 1 33 99,88 

29 11 0 0 0 55 99,89 

6 12 1 0 -1 86 99,84 

28 13 0 0 0 56 99,85 

30 14 0 0 0 65 99,89 

17 15 0 1 0 65 99,91 

23 16 0 0 1 59 99,87 

10 17 -1 -1 0 21 99,89 

9 18 1 1 -1 79 99,85 

19 19 -1 -1 1 27 99,88 

18 20 1 1 0 81 99,88 

13 21 -1 0 0 42 99,86 

20 22 0 -1 1 52 99,89 

15 23 1 0 0 76 99,87 

8 24 0 1 -1 62 99,87 

31 25 0 0 0 53 99,87 

14 26 0 0 0 64 99,87 

11 27 0 -1 0 54 99,89 

24 28 1 0 1 87 99,86 

32 29 0 0 0 64 99,88 

3 30 1 -1 -1 69 99,87 

5 31 0 0 -1 62 99,89 

4 32 -1 0 -1 40 99,90 

 



35 
 

Após a aquisição dos resultados foram criados alguns gráficos que permitiram verificar quais as 

variáveis manipuladas com maior influência nos resultados. Optou-se por representar nos 

gráficos o nível fixo do caudal da água de alimentação, visto ser aquela que não produz tanta 

variação dos resultados. São apresentados os gráficos onde se verifica a variação da 

recuperação de quartzo no concentrado do processo em função da inclinação do tabuleiro e do 

caudal da água de lavagem.  (Figura 18, 19 e 20) 

 

 

Figura 18 - Efeito da inclinação do tabuleiro na recuperação de quartzo no concentrado da 
mesa oscilante em ensaios em que se variou o Qlav e se manteve o Qalim com um caudal 
fixo de 1 l/min.  

  

Figura 19 - Efeito da inclinação do tabuleiro na recuperação de quartzo no concentrado da 
mesa oscilante em ensaios em que se variou o Qlav e se manteve o Qalim com um caudal 
fixo de 2 l/min. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 10 13

R
EC

U
P

ER
A

Ç
Ã

O
 D

E 
Q

U
A

R
TZ

O
 N

O
 P

R
O

D
U

TO
 

C
O

N
C

EN
TR

A
D

O
 (

%
)

INCLINAÇÃO (º)

Qlav = 3 l/min Qlav = 2 l/min Qlav = 1 l/min

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 10 13

R
EC

U
P

ER
A

Ç
Ã

O
 D

E 
Q

U
A

R
TZ

O
 N

O
 P

R
O

D
U

TO
 

C
O

N
C

EN
TR

A
D

O
 (

%
)

INCLINAÇÃO (º)

Qlav = 3 l/min Qlav = 2 l/min Qlav = 1 l/min



36 
 

 

 

Figura 20 – Efeito da inclinação do tabuleiro na recuperação de quartzo no concentrado 
da mesa oscilante em ensaios em que se variou o Qlav e se manteve o Qalim com um 
caudal fixo de 3 l/min. 

Com base nos gráficos da Figura 18 que representa o efeito da inclinação do tabuleiro na 

recuperação de quartzo em ensaios realizados com os diferentes caudais de água de lavagem 

utilizados e caudal de alimentação fixo, foi possível verificar que o efeito causado pela inclinação 

do tabuleiro na recuperação de quartzo é crescente ao aumentar a inclinação da mesa. Esta 

influência da inclinação verifica-se em todas as combinações de caudais realizadas, no entanto 

a recuperação é superior quando o caudal de água é o mais elevado, demonstrando assim que 

a recuperação não depende apenas da inclinação, mas também do caudal da água de lavagem 

demonstrando que a recuperação depende destes dois fatores. Na Figura 19 com um caudal de 

água de alimentação um pouco mais elevado observa-se o mesmo que na imagem anterior, 

embora os resultados da recuperação em inclinações mais elevadas não se encontrem tão 

dependentes da variação do caudal da água de lavagem, o caudal de água de lavagem torna-se 

mais importante em inclinações do tabuleiro mais baixas (resultados entre 20 a 60 % de 

recuperação). O mesmo se observa na Figura 20, com o caudal da água de alimentação mais 

elevado, onde a influência do caudal da água de lavagem só se faz notar na menor inclinação. 

Foram criados, para estudar o efeito causado pelas variáveis manipuladas no teor de quartzo do 

produto concentrado, os gráficos da Figura 21, 22 e 23. 
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Figura 21 - Efeito da inclinação do tabuleiro no teor em quartzo do concentrado da mesa 
oscilante em ensaios em que se variou o Qlav e se manteve o Qalim com um caudal fixo 
de 1 l/min. 

 

 

Figura 22 - Efeito da inclinação do tabuleiro no teor em quartzo do concentrado da mesa 
oscilante em ensaios em que se variou o Qlav e se manteve o Qalim com um caudal fixo 
de 2 l/min. 
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Figura 23 - Efeito da inclinação do tabuleiro no teor em quartzo do concentrado da mesa 
oscilante em ensaios em que se variou o Qlav e se manteve o Qalim com um caudal fixo 
de 3 l/min. 

A influência das variáveis manipuladas no teor em quartzo do concentrado é semelhante nos três 

gráficos apresentados (Figura 21, 22 e 23) onde se observa o efeito da inclinação do tabuleiro 

da mesa em ensaios onde se fez variar o caudal de água de lavagem e se manteve fixo o nível 

do caudal de água de alimentação. Existe uma tendência decrescente do teor em função do 

aumento da inclinação do tabuleiro. 

 

Foi ainda traçado o gráfico da Figura 24 onde se tentou verificar uma relação entre a recuperação 

de quartzo e o teor em quartzo do concentrado quando comparado com o teor em quartzo da 

alimentação do processo. 

 

Figura 24 –Teor em quartzo vs recuperação no concentrado em todos os ensaios 
realizados e comparados com o teor em quartzo da alimentação (linha vermelha) obtido 

com recurso a análise de imagem. 
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Observando a Figura 24, verifica-se que existe uma tendência decrescente do teor em quartzo 

do concentrado com o aumento da recuperação. Houve uma clara concentração de quartzo 

quando comparados os teores dos produtos obtidos pelo método de análise de imagem com o 

teor da alimentação (99,82%) obtido pelo mesmo método. 

Em suma, a inclinação apresenta uma forte influência nos resultados da recuperação em quartzo 

no concentrado da mesa oscilante. Esta influência tenderá a afetar os resultados do teor em 

quartzo do concentrado, que serão inferiores com recuperações elevadas. Para maximizar o teor 

em quartzo do concentrado, não se deverá utilizar uma inclinação muito elevada, implicando uma 

maior influência do caudal da água de lavagem nos resultados. 

 

A análise estatística dos resultados foi efetuada com recurso ao software Design-Expert. Na 

Tabela 9 são apresentados alguns resultados estatísticos das respostas obtidas nos ensaios. 

Tabela 9 – Valores mínimos, máximos, médios e desvio padrão das respostas obtidas. 

 
Resposta Unidade Obs Minimo Maximo Média 

Desv. 

Padrão 

RecQ Recuperação 

de quartzo  
% 32 21,29 86,83 59,94 17,61 

TeorQ Teor de 

quartzo 
% 32 99,83 99,91 99,87 0,02 

 

Foram realizados um total de 32 ensaios onde a recuperação de quartzo no concentrado mínima 

obtida foi de 21,29% e a máxima de 86,83% o que indica uma grande amplitude dos resultados 

(que na realidade é o resultado pretendido pois permite estudar melhor como os parâmetros ou 

fatores manipuláveis da mesa produzem efeito na recuperação),  sendo que o valor médio é de 

59,94%. Esta amplitude implica um desvio padrão de 17,61% em relação à média. O teor mínimo 

em quartzo no concentrado foi de 99,83% e um máximo de 99,91% com uma média de 99,87% 

e desvio padrão de 0,02%. Esta resposta possui uma baixa amplitude dos resultados indicando 

que não existe tanta variabilidade dos resultados. 

De modo a definir o modelo que melhor descreve o processo realizou-se uma análise de 

variância (ANOVA) para cada uma das respostas.  

A ANOVA é uma ferramenta que permite realizar a comparação entre os resultados obtidos por 

experimentação indicando quais dos fatores utilizados possuem significado na explicação dos 

resultados obtidos. Segundo Dean & Voss (1999) o valor p (ou p-value) é o teste que permite 

avaliar a significância de um dado parâmetro para uma incerteza 𝛼 . Uma vez definida a incerteza 
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pretendida 𝛼 (geralmente 𝛼 = 0,05 que significa uma confiança de 95% nos resultados do teste) 

compara-se o p-value obtido com o 𝛼, e se p-value < 0,05 o parâmetro é significante. 

5.1.1 Análise de Variância – Recuperação de quartzo no produto concentrado 

O primeiro passo na análise de variância consiste na definição de um modelo que melhor se 

adequa aos resultados obtidos nos ensaios realizados. Neste trabalho pode-se definir um modelo 

linear com termos de segunda ordem, ou mesmo um modelo quadrático sem que haja perda de 

detalhe (ver Tabela 10). O modelo sugerido é um modelo linear de segunda ordem pois já 

contempla o efeito das interações entre os fatores nas respostas obtidas. O modelo foi 

selecionado por possuir maior significância na análise sequencial dos resultados (p-value < 0,05), 

a sua falta de ajuste não ser significativa. Com este modelo a apresentar uma grande 

representatividade dos mesmos (R-Squared). 

Tabela 10 - Sumário da comparação dos diferentes modelos possíveis de ajustar aos 
resultados obtidos para a recuperação de quartzo no concentrado da mesa oscilante. 

 Sequencial Falta de ajuste R-Squared  R-Squared   

Modelo p-value p-value ajustado previsto  

Linear < 0.0001 0,3353 0,8675 0,8361  

2FI 0,0049 0,5745 0,9105 0,8527 Suggested 

Quadratic 0,9827 0,4884 0,8991 0,8146  

Cubic 0,3943 0,4957 0,9032 0,6587 Aliased 

 

Um modelo linear de segunda ordem para o caso em estudo pode ser representado por uma 

equação do tipo da Equação 6. 

 
𝑅𝑒𝑐𝑄 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛𝑐𝑙 + 𝛽2𝑄𝑙𝑎𝑣 + 𝛽3𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚 + 𝛽1,2𝐼𝑛𝑐𝑙 𝑄𝑙𝑎𝑣 + 𝛽1,3𝐼𝑛𝑐𝑙 𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚

+ 𝛽2,3𝑄𝑙𝑎𝑣 𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚 
(4) 

 

Onde 𝛽0 é a ordenada na origem e 𝛽1o coeficiente associado ao fator Incl, 𝛽2 a Qlav, 𝛽3 a Qalim, 

𝛽1,2, 𝛽1,3 e 𝛽2,3 os coeficientes associados às respetivas interações. 

Quando existem diferentes modelos possíveis para o mesmo problema, Burnham & Anderson 

(2002) apresenta um critério para decidir qual o modelo mais indicado, o critério de informação 

de Akaike ou simplesmente AIC. Um modelo linear de segunda ordem possui tantas variáveis 

quanto o número de fatores utilizados e todas as interações de segunda ordem possíveis. 

Contudo, podem existir fatores ou interações não significantes para os resultados acabando por 

complicar o modelo adicionando algum grau de incerteza. O AIC desenvolvido por Akaike em 

1973 e segundo Burnham & Anderson (2002) é “calculado para cada um dos modelos candidatos 

e seleciona-se o modelo com menor AIC. É o modelo estimado, de entre todos os candidatos 
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considerados, mais próximo da realidade desconhecida que gerou os resultados (…) Não é o 

valor absoluto de AIC, é sim a diferença relativa entre os valores de AIC que são importantes”. 

O critério, ao se introduzir parâmetros estimados ao modelo, e não parâmetros reais, acaba por 

penalizar o modelo visto estes introduzirem mais incerteza. 

Em Burnham & Anderson (2002) é apresentada uma variante ao critério de Akaike sugerida por 

Sugiura em 1978 denominada por AICc visto o critério anterior não resultar muito bem se houver 

demasiados parâmetros em relação à dimensão da amostra resultando assim melhor na 

generalidade das aplicações. 

Uma vez que o modelo linear completo de segunda ordem incluía fatores e interações sem 

significância para um grau de confiança de 95% (p-value < 0,05), foi determinado com base no 

AICc o modelo mais adequado (Tabela 11). 

Tabela 11 - Comparação do AICc do modelo linear completo com o AICc do modelo linear 
sugerido. 

 
Modelo linear completo de 

segunda ordem 

Modelo linear de segunda 

ordem sugerido 

AICc 207,90 203,56 

 

 

Os resultados da ANOVA são apresentados na Tabela 12 e a sua forma de cálculo é apresentada 

em Anderson & Whitcomb (2000). 

 

Tabela 12 - ANOVA do modelo linear de segunda ordem respeitante à Recuperação de 
quartzo no concentrado. 

Fonte Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média dos 

Quadrados 

Valor F p-value 

Prob > F 

 

Model 8803,34 3 2934,45 101,88 < 0.0001 significante 

A-Incl 8021,02 1 8021,02 278,47 < 0.0001 
 

B-Qlav 439,13 1 439,13 15,25 0,0005 
 

AB 343,18 1 343,18 11,91 0,0018 
 

Residual 806,52 28 28,80 
   

Lack of Fit 664,26 23 28,88 1,02 0,5519 n. significante 

Pure Error 142,26 5 28,45 
   

Cor Total 9609,86 31 
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A ANOVA apresentada na Tabela 12 indica significância dos fatores inclinação do tabuleiro da 

mesa e do caudal de água de lavagem, assim como a sua interação. Verifica-se que a confiança 

em cada um destes fatores é superior a 95%. A falta de ajuste do modelo aos resultados não é 

significante.  

O modelo determinado para se ajustar aos resultados possui um coeficiente de correlação de r2 

= 0,92 o que indica que os resultados deste modelo apresentam uma boa correlação com os 

obtidos no plano de experimentação. Foi obtido um  r2 ajustado = 0,91 e um r2 de previsão = 0,88 

que segundo Anderson & Whitcomb (2000) a sua diferença não deve exceder 0,2. O coeficiente 

ajustado consiste no coeficiente de correlação ajustado para o número de parâmetros do modelo 

relativamente ao número de ensaios realizados, e o coeficiente de previsão é uma medida da 

capacidade preditiva do modelo. 

A equação do modelo que exprime a recuperação de quartzo no concentrado da mesa oscilante, 

quando utilizados os níveis reais, é dado pela equação 7: 

 

 𝑹𝒆𝒄𝑸𝒄 = −56,22 + 10,57 × 𝑰𝒏𝒄𝒍 + 22,72 × 𝑸𝒍𝒂𝒗 − 1,78 × 𝑰𝒏𝒄𝒍 × 𝑸𝒍𝒂𝒗 (5) 

 

 

A equação 7 mostra que a recuperação de quartzo no produto concentrado é tanto maior quanto 

a inclinação do tabuleiro da mesa e o caudal de lavagem. Contudo a relação é negativa com a 

interação das variáveis. O caudal da água de alimentação, dentro dos valores da variável 

estudados, não influencia a recuperação do quartzo. 

 

Como forma de validar os resultados do modelo obtido são apresentados os gráficos da 

distribuição normal dos resíduos, resíduos vs valores estimados e resíduos vs ordem dos ensaios 

respetivamente. Estes gráficos permitem analisar o cumprimento dos pressupostos associados 

à realização da ANOVA que consistem no pressuposto de que os resíduos devem seguir uma 

distribuição normal (Figura 25), variância constante (Figura 26), e a independência dos erros 

sabendo que o resíduo correspondente a um ensaio não se relaciona com o resíduo do ensaio 

seguinte (Figura 27). 
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Figura 25 - Probabilidade da distribuição normal dos resíduos do modelo da 
Recuperação de quartzo no concentrado. 

Ao observar a Figura 25 verifica-se que a distribuição dos resíduos associados ao cálculo do 

modelo tendem a seguir a linha da distribuição normal de probabilidade validando o primeiro 

pressuposto da normalidade da distribuição dos resíduos. 

 

Figura 26 - Valores estimados Vs Resíduos do modelo da Recuperação de quartzo no 
concentrado. 
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O segundo pressuposto, da variância constante dos resíduos, é validado pelo gráfico da Figura 

26 que apresenta todos os ensaios distribuídos sem apresentar nenhum padrão e onde os 

ensaios se encontram dentro dos três limites que representam o desvio padrão dos resíduos. 

 

Figura 27– Resíduos Vs Ordem dos ensaios do modelo da Recuperação de quartzo no 
concentrado. 

O último pressuposto é validado pela Figura 27 onde se pode verificar que os resíduos, de 

ensaios para ensaio, por ordem de realização dos mesmos, se encontram alternados, ou sem 

continuidade, não indicando qualquer relação entre eles. 

Com base na análise dos gráficos apresentados, foram validados todos os pressupostos 

associados à análise de variância realizada. 

São apresentados os gráficos da superfície desenhada pelo modelo em função das variáveis 

estudadas e o gráfico da interação AB nas Figura 28 e 29.  

O gráfico da Figura 28 permite, de forma rápida prever, dentro dos limites das variáveis 

manipuladas, qual será a recuperação obtida.  

Analisando o gráfico da interação entre a inclinação do tabuleiro da mesa e do caudal da água 

de lavagem (Figura 29), é possível verificar que nas inclinações mais elevadas a influência do 

caudal da água de lavagem não se reflete na recuperação, algo que acontece com inclinações 

do tabuleiro mais baixas, onde a diferença de recuperação é de 20% entre o caudal mínimo e o 

caudal máximo. 
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Figura 28 – Superficie do modelo linear da recuperação de quartzo no concentrado em 
função da inclinação do tabuleiro da mesa oscilante e do caudal da água de lavagem. 

 

Figura 29 – Interação das variáveis Incl e Qlav relativamente ao modelo da Recuperação 
de quartzo no concentrado. 
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5.1.2 Análise de Variância – Teor em quartzo do produto concentrado 

À semelhança do sub-capítulo anterior são apresentados os resultados da análise de variância 

relativa ao teor em quartzo do produto concentrado. Como na análise anterior, o modelo aqui 

sugerido também foi um modelo linear, mas de 1ª ordem não existindo interações significativas. 

O critério AICc também serviu para a seleção do modelo mais adequado (Tabela 13). 

Tabela 13 - Comparação do AICc do modelo linear completo com o AICc do modelo linear 
sugerido para o modelo do teor em quartzo do concentrado. 

 Modelo linear  Modelo linear sugerido 

AICc -171,79 -174,82 

 

Apresenta-se em seguida a ANOVA incluindo apenas o fator inclinação do tabuleiro, visto ser o 

único fator significativo para o modelo (Tabela 14): 

Tabela 14 - ANOVA final para o modelo linear (2FI) respeitante ao Teor de quartzo no 
concentrado. 

Fonte Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média dos 

Quadrados 

Valor F p-value 

Prob > F 

 

Model 1,744E-003 1 1,744E-003 7,56 0,0100 significant 

A-Incl 1,744E-003 1 1,744E-003 7,56 0,0100 
 

Residual 6,922E-003 30 2,307E-004 
   

Lack of Fit 5,468E-003 25 2,187E-004 0,75 0,7158 not significant 

Pure Error 1,454E-003 5 2,908E-004 
   

Cor Total 8,666E-003 31 
    

  

O modelo apresentado considera que os fatores associados aos caudais de água não 

apresentam qualquer significância na explicação dos resultados obtidos para o teor em quartzo 

do concentrado. O modelo obtido possui um coeficiente de correlação de r2 = 0,20 o que é um 

valor muito baixo sendo que este apenas explica 20% dos resultados do teor, no entanto o 

modelo é considerado significante. Este fenómeno pode-se dever ao facto dos resultados obtidos 

para o teor em quartzo no concentrado se apresentarem demasiado dispersos em torno da linha 

definida pelo modelo, o que não indica que não apresentem uma tendência linear. Foi obtido um  

r2 ajustado = 0,17 e um r2 de previsão = 0,10 não excedendo o valor máximo recomendado da 

diferença de 0,2. 

O modelo, em termos de fatores reais, para o teor em quartzo do concentrado é dado pela 

equação 8: 

 𝑻𝒆𝒐𝒓𝑸 = +99,91 − 3,33 × 10−3 × 𝑰𝒏𝒄𝒍 (6) 
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São apresentadas, em seguida, as Figura 30, 31 e 32 que validam o modelo, indicando que não 

existe qualquer padrão nos resíduos e que os mesmos seguem uma distribuição normal 

validando também os pressupostos inerentes à realização de uma ANOVA. 

 

Figura 30 – Probabilidade da distribuição normal dos resíduos do modelo do Teor de 
quartzo no concentrado. 

 

Figura 31 – Valores estimados Vs Resíduos do modelo do Teor de quartzo no 
concentrado. 
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Figura 32 – Resíduos Vs Ordem dos ensaios do modelo do Teor de quartzo no 
concentrado. 

O gráfico da superfície gerada pelo modelo é apresentado na Figura 33. Verifica-se mais uma 

vez que ao se aumentar a inclinação do tabuleiro existe um decréscimo do teor em quartzo no 

concentrado da mesa oscilante. 

 

Figura 33 - Superficie do modelo linear do Teor de quartzo no concentrado segundo a 
inclinação do tabuleiro da mesa oscilante e do caudal da água de lavagem. 
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5.1.3 Otimização 

Com base nos modelos anteriores foi possível definir um critério de otimização do processo. Os 

parâmetros a utilizar de modo a maximizar a recuperação de quartzo maximizando o teor do 

mesmo no produto concentrado da mesa oscilante são apresentados na Figura 34. 

 

Figura 34 – Diagramas de rampa que ilustram os valores ótimos das variáveis para 
maximização da recuperação e do teor em quartzo do produto concentrado. 

Com base nos gráficos de rampa da figura anterior, a opção mais favorável é a definição da 

inclinação correspondente a cerca de 11º, o caudal da água de lavagem em 3 l/min e o caudal 

de alimentação em 2 l/min esperando-se obter um produto concentrado com teor de 99,87% ± 

0,02% e uma recuperação de 69,93% ± 17,61% de quartzo. 

Foi realizado um ensaio na mesa oscilante com os parâmetros sugeridos de modo a confirmar 

os resultados esperados com base em ambos os modelos e os resultados obtidos foram de 

encontro com os esperados (Tabela 15) considerando assim que foi obtido um modelo válido e 

fiável visto que ambos os produtos se encontram dentro do erro experimental expresso 

anteriormente pelo desvio padrão.  
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Tabela 15 – Valores das variáveis que é previsto conduzirem à maximização da 
recuperação e do  teor em quartzo do produto concentrado e valores obtidos no ensaio 
de confirmação. 

Inclinação 

Caudal de 

lavagem 

(l/min) 

 Caudal de 

alimentação 

(l/min) 

Recuperação de 

Quartzo obtida no 

concentrado (%) 

Teor de Quartzo 

obtido no 

concentrado (%) 

11º 3  2 71,54 99,89 

 

5.2 Separação Magnética 

Os resultados obtidos nos quatro ensaios realizados são apresentados na Tabela 16. 

Tabela 16 – Resultados obtidos nos ensaios realizados no separador magnético Frantz 
Isodynamic. 

Ensaio 

Massa 

inicial 

(g) 

Teor médio em contaminantes (%) 
Teor em 

quartzo no  

Recuperação 

de quartzo no 

Produto magnético Produto n / magnético  

produto 

concentrado 

(%) 

produto 

concentrado 

(%) 

m1 26,97 90,72 0,15 99,85 99.91 

m2 75,87 87,79 0,13 99,87 99.94 

m3 42,91 98,99 0,10 99,90 99.92 

m4 39,23 86,27 0,11 99,89 99.90 

Média 99,88 99.92 

Desv. Padrão 0,02 0,02 

 

São apresentadas na Figura 35 duas fotografias, à mesma escala, dos produtos obtidos no 

ensaio 3 da separação magnética. 

Concentrado (Produto não magnético) Rejeitado (Produto magnético) 

  

Figura 35 – Produtos obtidos através de uma separação magnética recorrendo ao Frantz 
Isodynamic. esquerda: Produto concentrado; Direita: Produto rejeitado. 
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Após a realização dos ensaios de separação magnética verificou-se que este é um método 

bastante eficaz na separação das partículas contaminantes magnéticas. A recuperação de 

quartzo é bastante elevada no concentrado (em média 99,92%), apresentando um teor médio 

em quartzo de 90,88%. As partículas contaminantes presentes no concentrado são de maior 

calibre que as presentes no rejeitado, embora em menor número por se suspeitar que não sejam 

ilmenite, visto estas possuírem um calibre inferior (de acordo com a Tabela 4, onde se pode 

comparar o teor por área com o teor em peso da ilmenite) e serem bastante suscetíveis ao campo 

magnético. A presença destes contaminantes pode dever-se ao facto de a intensidade do campo 

magnético não ter sido suficiente para as remover. Outro motivo possível é que a espécie mineral 

em causa pode possuir baixa suscetibilidade magnética. 

 

5.3 Comparação entre os dois métodos 

Com base nos resultados obtidos no ensaio ótimo realizado na mesa oscilante, que teve como 

critério a maximização da recuperação de quartzo no concentrado maximizando também o teor 

em quartzo do concentrado, e com base nos resultados médios obtidos nos ensaios realizados 

no separador magnético Frantz Isodynamic, foi possível realizar uma comparação com a 

alimentação do processo, também caracterizada pelo método de análise de imagem (ver Tabela 

17). 

Tabela 17 - Comparação dos teores obtidos com recurso a análise de imagem da 
alimentação com os resultados ótimos obtidos pelos métodos de separação, cujos 
produtos também foram analisados com recurso a análise de imagem. 

Teor (%)  Recuperação (%) 

Inicial 
Mesa 

oscilante 

Separação 

magnética 

 Mesa 

oscilante 

Separação 

magnética 

99,82 99,89 99,88  71,54 99,92 

 

É possível observar que houve um enriquecimento da areia, que possuía inicialmente 99,82% 

de minerais de cor clara para 99,89% e 99,88% recorrendo aos processos de separação na mesa 

oscilante e de separação magnética respetivamente. Ao verificar que a pureza inicial já era tão 

elevada, este enriquecimento é considerado um excelente resultado em qualquer um dos 

métodos tendo em conta que o melhor produto concentrado possui apenas 0,11% de minerais 

de cor escura, a alimentação possui 0,18% de minerais escuros. 

 Ao se realizar o cálculo da massa das partículas contaminantes, a alimentação do ensaio ótimo 

da mesa oscilante possuía 386,3 g com um teor de partículas escuras de 0,18% totalizando 0,7 

g de partículas escuras. O seu concentrado de 276,1 g possui 0,11% de partículas de cor escura 

totalizando 0,3 g, o que indica que no rejeitado se encontram 0,5 g de partículas de cor escura. 
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Foram removidas da alimentação 56,30% das partículas de cor escura, indicador este da 

remoção de mais de metade das partículas contaminantes de ferro.  

Maioritariamente as partículas de cor escura presentes no concentrado deverão ser aquelas que 

têm maior teor por área, nomeadamente a andaluzite e a estaurolite (Tabela 4) pois apresentam 

um maior teor quando determinado por área e não por peso, como é o caso da análise com 

recurso a imagem, apresentando também uma densidade próxima do quartzo e baixa 

suscetibilidade magnética. A remoção, embora parcial, destas espécies minerais indica uma 

melhor separação de minerais mais densos, mais suscetíveis e de menor calibre como é o caso 

da ilmenite. 

Nos ensaios de separação magnética, segundo o mesmo cálculo, o pior ensaio apresenta uma 

remoção de 77,13% das partículas de cor escura e o melhor ensaio uma remoção de 97,74% 

das partículas de cor escura. 

Quanto à eficiência da separação dos processos, a recuperação de partículas de cor clara no 

concentrado da separação magnética foi de 99,92%, ou seja, muito superior aos 71,54% obtidos 

pelo método da mesa oscilante.  
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6 Conclusão e trabalhos futuros 

Os requisitos de uma areia siliciosa para a produção de vidro de elevada qualidade são bastante 

rigorosos. Para se obter um vidro de qualidade ótica é necessária uma areia contendo 99,7% de 

quartzo, um máximo de 0,013% de teor em óxidos de ferro e um máximo de 0,2% de óxidos de 

alumínio. O processamento de areia para cumprir estes requisitos recorre geralmente a uma 

flutuação por espumas que é um método com elevado impacte ambiental pois utiliza reagentes 

químicos e uma grande quantidade de água que deve ser tratada. O presente trabalho surge do 

interesse e preocupação demonstrada pela Sibelco em possuir processos cada vez mais amigos 

do ambiente. Foi possível avaliar o processamento alternativo da areia que geralmente alimenta 

o processo de flutuação por espumas nas suas instalações. 

A análise mineralógica da amostra permitiu verificar que a areia é composta maioritariamente 

por quartzo, mas ainda possui minerais contaminantes em óxidos de ferro tais como a ilmenite, 

biotite e estaurolite, assim como possui óxidos de alumínio tais como a moscovite, biotite, 

ortoclase, estaurolite e andaluzite. Foi ainda possível ter uma ideia do calibre das partículas 

contaminantes de cor escura (entre elas os contaminantes de ferro) mediante a crivagem com 

uma malha de 180 µm concluindo-se que maioria das partículas contaminantes de cor escura 

possuem calibre inferior a 180 µm. Contudo, como também existem bastantes partículas de 

quartzo com calibre infra 180 µm, uma mera crivagem não é suficiente para a remoção destes 

contaminantes.  

Os resultados obtidos na análise mineralógica indicaram a elevada pureza da areia estudada, 

confirmando o desafio que viria a ser maximizar ainda mais o teor em quartzo da mesma. Os 

contaminantes presentes na mesma, nomeadamente a andaluzite, estaurolite e ortoclase 

(contaminantes de alumínio) são minerais com densidade próxima do quartzo e pouco 

suscetíveis magneticamente, ainda se encontravam com um teor acima do admissível.  

A comparação entre os teores em peso e por área indicaram que existia uma grande diferença 

entre eles, nomeadamente nas partículas contaminantes de ferro (ilmenite) e nas partículas 

contaminantes de alumínio (estaurolite e andaluzite), facto este que foi confirmado com a 

crivagem realizada. 

Uma vez que o plano de experimentação deu origem a imensos produtos cuja sua análise 

química teria um custo elevado e requeria bastante tempo para realizar, desenvolveu-se um 

método para determinar a composição dos produtos. O método de análise de imagem permitiu 

estimar o teor em minerais de cor escura, visto serem alguns destes minerais, nomeadamente a 

ilmenite (contaminante de ferro), a estaurolite e a andaluzite (contaminantes de alumínio), os 

principais contaminantes da areia. O método com o algoritmo utilizado revelou-se bastante útil 

permitindo concluir o trabalho atempadamente e com um custo mais reduzido.  

A comparação dos resultados do método de análise de imagem da amostra inicial com a análise 

mineralógica apresentou resultados muito próximos. A análise mineralógica da amostra inicial 
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revelou um teor em quartzo de 99,64%, a análise química um teor de 99,59% em quartzo e a 

análise com recurso a imagem um teor de 99,82% de minerais de cor clara (quartzo, moscovite 

e ortoclase, totalizando 99,79% da amostra na análise mineralógica). Quanto aos produtos 

obtidos nos ensaios, mediante uma análise qualitativa indicam que os resultados deste método 

analítico também foram de encontro com os teores esperados.  

A mesa oscilante, é do ponto de vista ambiental, um processo mais sustentável que a flutuação 

por espumas. É um processo que não recorre a reagentes, apenas água que pode ser reutilizada 

neste ou outro processo sem necessitar de qualquer tratamento para remover reagentes 

químicos.  

O processo de separação na mesa oscilante permitiu, com apenas uma passagem pela mesa 

oscilante, obter resultados bastante satisfatórios. O plano fatorial e análise estatística dos 

resultados serviram para determinar as condições às quais se obtém os resultados ótimos 

segundo o critério utilizado de maximizar o teor em partículas de cor clara (maioritariamente 

quartzo) e a recuperação das mesmas no produto concentrado. Nessas condições obteve-se 

uma recuperação de 71,5% de minerais de cor clara no produto concentrado, produto este que 

possui um teor aproximado de 99,89% em minerais de cor clara, segundo o método de análise 

de imagem utilizado. Estes resultados indicam que se removeu cerca de 56,32% dos minerais 

de cor escura presentes na alimentação do processo.  

Industrialmente será possível instalar diversas mesas oscilantes em série, realizando o 

reprocessamento dos produtos rejeitados, permitindo aumentar a percentagem de recuperação 

de quartzo e tornando o concentrado ainda mais interessante.  

As partículas de cor escura presentes ainda no concentrado da mesa oscilante, deverão ser 

maioritariamente de andaluzite e estaurolite, por serem aquelas que, de acordo com a análise 

mineralógica apresentam menor teor em peso, mas um maior teor por área. Contudo, como estas 

foram parcialmente removidas, é um excelente indicador de uma boa remoção da ilmenite que 

apresenta uma densidade superior, e um menor calibre facilitando a sua remoção na mesa 

oscilante. 

Outro processo também estudado no presente trabalho foi o da separação magnética, que é um 

processo também físico e sem impacte para o ambiente. Foi possível provar que este é um 

processo bastante válido e interessante na medida em que a recuperação de minerais claros no 

produto não magnético (concentrado) é bastante elevada (99,92%), bem superior ao obtido na 

mesa oscilante, e o produto magnético (rejeitado) é composto essencialmente por partículas 

minerais de cor escura que contém os contaminantes de ferro.  

O teor em partículas claras (quartzo) do produto concentrado obtido foi de 99,88%. Quanto à 

remoção de contaminantes, este método removeu no pior ensaio 77,13% dos minerais de cor 

escura, no melhor 97,74% dos minerais de cor escura indicadores do contaminante ferro.  
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Verificou-se que, após a separação magnética, as partículas contaminantes de cor escura 

presentes no produto concentrado se devem ao facto de possuírem uma suscetibilidade muito 

baixa, quer devido à sua natureza química quer ao seu calibre. Estas são similares às de maior 

calibre que ficaram retidas no crivo de 180 µm da análise mineralógica.  

Estes contaminantes de cor escura presentes no concentrado da separação magnética deverão 

ser os que têm maior evidência, quando o seu teor é analisado por área, nomeadamente a 

estaurolite e andaluzite apresentando um maior teor por área que por peso pois possuem um 

maior calibre que os restantes minerais de cor escura.  

Existindo uma semelhança entre os resultados obtidos na separação magnética com os da mesa 

oscilante, a remoção de parte dos minerais de estaurolite e andaluzite é um forte indicador de 

uma excelente remoção da ilmenite que é bastante mais suscetível magneticamente e mais 

densa que estes. 

Ao se observar os resultados dos melhores ensaios de ambos os processos estudados é possível 

verificar que o método da separação magnética, embora não apresente o maior teor em quartzo 

no concentrado, apresenta uma excelente recuperação e remoção dos contaminantes 

(nomeadamente a ilmenite). Contudo, parte dos minerais contaminantes com alumínio 

(andaluzite e estaurolite) ainda se encontram no produto de quartzo por serem diamagnéticos ou 

fracamente paramagnéticos. Os resultados da mesa oscilante, pelo facto da recuperação de 

quartzo não ser tão elevada, remetem para uma melhor separação dos minerais andaluzite e 

estaurolite, indicando que possa ser um concentrado com menor teor em óxidos de alumínio que 

o concentrado da separação magnética. 

Como desafios para o futuro fica pendente a validação dos resultados da análise de imagem 

comparando com os obtidos pela análise química. O estudo de um reprocessamento dos 

rejeitados da mesa oscilante e a determinação da qualidade dos produtos concentrados também 

deverá ser um trabalho futuro de grande interesse. Sugere-se ainda um estudo mais aprofundado 

da separação magnética, recorrendo a diferentes equipamentos, pois tudo aponta que seja um 

processo muito interessante para a purificação destes materiais. 
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Anexos 

ANEXO I – Resultados completos do plano de experimentação da mesa oscilante. 

ANEXO II – Procedimento para realizar a binarização das imagens recorrendo ao imageJ. 
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6.1 ANEXO I – Resultados completos do plano de experimentação da mesa oscilante. 

 

Tabela 18 – Resultados completos do plano de experimentação da mesa oscilante. 

Factores Ensaio 
Massa 

Inicial 
Produtos Perdas 

Teores no 

concentrado (%) 

Teores no misto 

(%) 

Teores no 

rejeitado (%) 

Teores na 

alimentação 

(reconstituída) 

(%) 

RP 
Recuperação 

(%) 
Teor (%) 

Incl Qlav Qalim Nº  (g) Concentrado Misto Rejeitado Total % leves densos leves densos leves densos leves densos con+misto 
Quartzo 

con+misto 

Quartzo 

con+ 

misto 

1 1 1 27 412.2 189.6 150.8 72.1 412.5 
-0.07 

99.90 0.10 99.85 0.15 99.52 0.48 99.82 0.18 82.52 82.57 99.88 

0 1 1 26 372.9 1.2 234.3 136.7 372.2 0.19 99.30 0.70 99.88 0.12 99.56 0.44 99.76 0.24 63.27 63.35 99.88 

-1 1 1 25 392 0 191.7 199.8 391.5 0.13 0.00 0.00 99.89 0.11 99.64 0.36 99.76 0.24 48.97 49.03 99.89 

1 1 0 18 413.7 135.2 199.1 78.2 412.5 0.29 99.89 0.11 99.87 0.13 99.51 0.49 99.81 0.19 81.04 81.10 99.88 

0 1 0 17 384.8 3.5 241 137.5 382 0.73 99.70 0.30 99.91 0.09 99.63 0.37 99.81 0.19 64.01 64.07 99.91 

-1 1 0 16 369.6 0.2 216.4 152.4 369 0.16 98.61 1.39 99.88 0.12 99.62 0.38 99.77 0.23 58.70 58.76 99.88 

1 1 -1 9 360.3 97.3 185.1 75.7 358.1 0.61 99.88 0.12 99.84 0.16 99.39 0.61 99.76 0.24 78.86 78.94 99.85 

0 1 -1 8 406.1 8 242.2 154.5 404.7 0.34 99.86 0.14 99.87 0.13 99.62 0.38 99.77 0.23 61.82 61.88 99.87 

-1 1 -1 7 391.5 0 169.7 220 389.7 0.46 0.00 0.00 99.88 0.12 99.71 0.29 99.78 0.22 43.55 43.59 99.88 

1 0 1 24 365.2 188 125.4 48.5 361.9 0.90 99.87 0.13 99.84 0.16 99.34 0.66 99.79 0.21 86.60 86.66 99.86 

0 0 1 23 389.9 2.2 227.2 158.3 387.7 0.56 99.61 0.39 99.87 0.13 99.61 0.39 99.76 0.24 59.17 59.23 99.87 

-1 0 1 22 365.7 0 120.1 245.2 365.3 0.11 0.00 0.00 99.88 0.12 99.76 0.24 99.80 0.20 32.88 32.90 99.88 

1 0 0 15 381 77.6 209.7 92.1 379.4 0.42 99.91 0.09 99.86 0.14 99.66 0.34 99.82 0.18 75.72 75.76 99.87 

0 0 0 29 372.8 2.5 235.3 135 372.8 0.00 99.77 0.23 99.87 0.13 99.64 0.36 99.79 0.21 63.79 63.84 99.87 

-1 0 0 13 397.3 0.2 165.6 231 396.8 0.13 98.20 1.80 99.86 0.14 99.70 0.30 99.77 0.23 41.78 41.82 99.86 

1 0 -1 6 365.5 101 212.4 52.7 366.1 -0.16 99.90 0.10 99.81 0.19 99.32 0.68 99.76 0.24 85.61 85.67 99.84 

0 0 -1 5 383.4 2.1 237 144.9 384 -0.16 99.89 0.11 99.89 0.11 99.65 0.35 99.80 0.20 62.27 62.32 99.89 

-1 0 -1 4 391.5 0.2 156.2 234.6 391 0.13 99.07 0.93 99.90 0.10 99.77 0.23 99.82 0.18 40.00 40.03 99.90 
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1 -1 1 21 411 95 260.9 54.2 410.1 0.22 99.88 0.12 99.85 0.15 99.39 0.61 99.80 0.20 86.78 86.84 99.86 

0 -1 1 20 406.7 0.2 213.2 193.5 406.9 -0.05 99.36 0.64 99.89 0.11 99.69 0.31 99.79 0.21 52.45 52.50 99.89 

-1 -1 1 19 366.1 0.7 98.2 266.8 365.7 0.11 99.26 0.74 99.88 0.12 99.76 0.24 99.79 0.21 27.04 27.07 99.88 

1 -1 0 12 355.2 80.2 224.8 49.8 354.8 0.11 99.85 0.15 99.83 0.17 99.43 0.57 99.78 0.22 85.96 86.01 99.84 

0 -1 0 11 402.7 2.4 213.9 186.3 402.6 0.02 99.65 0.35 99.89 0.11 99.71 0.29 99.81 0.19 53.73 53.77 99.89 

-1 -1 0 10 373.2 0.3 79 293.5 372.8 0.11 99.73 0.27 99.89 0.11 99.77 0.23 99.80 0.20 21.27 21.29 99.89 

1 -1 -1 3 385.9 15.4 249.8 120.6 385.8 0.03 99.87 0.13 99.87 0.13 99.65 0.35 99.80 0.20 68.74 68.79 99.87 

0 -1 -1 2 400.5 11.5 229.5 159.2 400.2 0.07 99.86 0.14 99.86 0.14 99.76 0.24 99.82 0.18 60.22 60.24 99.86 

-1 -1 -1 1 367 0 138.5 227.5 366 0.27 0.00 0.00 99.87 0.13 99.73 0.27 99.78 0.22 37.84 37.87 99.87 

                     

0 0 0 28 387.9 5 206.7 175.4 387.1 0.2 99.65 0.35 99.90 0.10 99.64 0.36 99.78 0.22 54.69 54.75 99.89 

0 0 0 30 387.6 0.6 204.9 182.1 387.6 0.0 99.30 0.70 99.87 0.13 99.67 0.33 99.78 0.22 53.02 53.07 99.87 

0 0 0 31 391.8 1.2 215.5 171.3 388 1.0 99.56 0.44 99.85 0.15 99.66 0.34 99.77 0.23 55.85 55.90 99.85 

0 0 0 14 395.4 47.2 204.2 143.8 395.2 0.1 99.89 0.11 99.88 0.12 99.65 0.35 99.80 0.20 63.61 63.67 99.88 

0 0 0 32 389.1 68.8 183.4 136.7 388.9 0.1 99.92 0.08 99.88 0.12 99.62 0.38 99.80 0.20 64.85 64.91 99.89 

               média 99.79 0.21    

               desvio 

padrão 
0.02 0.02    
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6.2 ANEXO II – Procedimento para realizar a binarização de imagens 

utilizando o imageJ 

O procedimento utilizado na aquisição das imagens consistiu em fotografar a superfície dos 

produtos bem homogeneizados e garantindo que toda a imagem é composta por partículas desse 

produto permitindo o cálculo de um teor por área. Durante todo o estudo devem ser preservadas 

as condições em que a fotografia foi capturada, ou seja, os mesmos equipamentos e 

configurações dos mesmos, a mesma iluminação e a superfície fotografada deve-se encontrar 

plana. 

No software imageJ foram abertas as imagens captadas no menu File -> Open. 

 

Figura 36 - Binarização de uma imagem no imageJ - Passo 1. 

Uma vez com a imagem aberta é necessário converter para 8 bit no menu Image -> Type -> 8bit. 

Dando origem a uma imagem em tons de cinza. 
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Figura 37- Binarização de uma imagem no imageJ - Passo 2. 

Para binarizar a imagem é necessário ir ao menu Image -> Adjust -> Threshold. Esta opção abre 

uma janela com o histograma correspondente à luminância de cada pixel (entre 0 e 255) e 

apresenta a percentagem, ou o limiar a partir do qual se vai dar a binarização. Nesta janela 

encontra-se selecionado o algoritmo por defeito permitindo a escolha de outro algoritmo de 

binarização. Neste caso o utilizado foi o de Yen. Ao aplicar a imagem é então convertida para 

preto e branco. O limiar neste caso corresponde ao teor de pixeis pretos em toda a área da 

imagem Em seguida o menu pode ser fechado.  



G 
 

 

Figura 38- Binarização de uma imagem no imageJ - Passo 3. 

Se necessário quantificar o número de pixeis brancos, pretos e o total de pixeis pode-se entrar 

no histograma final no menu Analyze -> Histogram.  

 

Figura 39- Binarização de uma imagem no imageJ - Passo 4. 


