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RESUMO
O processo de beneficiamento mais adequado aos caulins primúrios da Província Pcgmatítica da Borborcma, mais
especificamente no setor Paraibano, ainda é um caso a ser melhor estudado. podendo-se otimizar o tratamento que vem
sendo dado a essa argila caulinítica cm suas diversas fraçõcs granulométricas; baseando-se para tal afirmaçilo. cm estudos
anteriores. feitos no Laboratório de Tratamento de Minérios do Departamento de Mineração c Geologia da Universidade
Federal da Paraíba. dirigidos pelo Dr.TR. Gopinath.
A cxplotação c o tratamento do caulim na região ocorre até hoje de maneira mdimcntar, ou seja. sem planos sistcm{tticos de
lavra c beneficiamento. Os pcgmatitos caulinizados são encontrados dentro de quart;.itos alterados, podendo a quantidade
de argila na rocha ser variada. cm alguns casos chegando até 90'~'- com a maioria do caulim concentrando grande parte
da fraçilo argilosa caulinítica de pureza elevada, inferior a 500 mcsh.
Tem-se na atualidade, a necessidade de otimizaçilo c ampliaç;1o dos projetas jú existentes c implantaçilo de novos.
podendo-se buscar um melhor aproveitamento desses pcgmatitos geralmente subaproveitados. a partir de estudos mais
detalhados, ensaios tecnológicos dirigidos a um beneficiamento mais apropriado, cm busca de uma maior variabilidade
c aplicabilidade.
Sendo também necessária, a caracterização dos r~jeitos acumulados nesses tipos de dccantadorcs; rejeitas estes. que
podem ainda conter consideráveis quantidades de caulinita, tantalita, mtil, cntr outros, dependendo do tipo c formação da
rocha mãe. Servindo-se de parâmetro referencial para este trabalho, o levantamento feito no primeiro semestre de 2000, a
usina de beneficiamento (Decantado r de Jamací Araújo da Nobrega) cm Junco do Scridó na Paraíba, por representar uma
industria de processamento típica da região para esse produto.
PALAVRAS-CHAVE: Tratamento de Minérios, Caracterização Tecnológica. Caulim.

I. INTRODUÇÃO
O termo caulim, '' kau-ling" é originúrio da China h{t mais de três mil anos na fabricação de ccn1mica fina, é uma rocha
de material argiloso de coloração clara a branca, com baixo teor de ferro e podendo conter impurc;.as (GRIM . I958). é
constituída em sua totalidade por partículas brancas c cristalinas extremamente pequenas de um número restrito de argilaminerais isolados ou em mistura de proporções diversas. É formado essencialmente de silicato hidratado de alumínio
(DANA & HURLBUT, 1970), originando a argila fonnada principalmente de caulinita (AI,(Sip)(OH)) e/ou haloisita
variedade polimorfa da caulinita c ainda, dickita e nacrita, todas de composição química essencialmente similar. porem
diferenciadas apenas por seus sistemas cristalinos. Resultam de fcldspatos alterados pelos processos de intcmpcrismo
residuaL por alteração hidrotennal ou como uma deposição sedimentar autógena (M URRAY ct ali. 1993) ou nilo.
Quanto à gênese os depósitos de caulins podem classificar-se em dois tipos: depósitos primilrios c secundários (SOUSA
SANTOS, 1976). Os depósitos primários ou residuais (eluvial) são fonnados pela alteração de rochas como riolitos c
granitos (pegmatitos), resultando na transformação dos feldspatos contidos nas mesmas " in situ", mediante dccomposiç<'ío
através do intempcrismo ou ação hidrotcnnal ou ainda solfiltaras onde há presença de sílica c sulfato (BRISTOW, 1987).
Já os depósitos secundários ou transportados (sedimentares) se fonnam através do transporte de ilgua doce cm solos
erodidos, depositando-se c sedimentando-se como leito associado de argila primúria a outros ambientes sedimentares
(SANTOS & SANTOS, 1959).
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No Bras il. têm-se depósitos tanto de caulins transportados como residuais. São usados principalmente nas industrias de
ccrümica branca: a1.ulccios. porcelanas... : Enchimentos de: cobertura de papel. de borrac ha c plásticos: constituintes de
catali sadores; produtos alimentícios. farmacêuticos c cosméticos. entre outras. As principais co nsumidoras são a de papel
seguida da industria ccr;1mica (que é a principal no Nordeste). sendo a de papel com aproximadamente 45% do consumo
no Brasil (LIMA & LUZ, 1991 ).
Esse interesse pelo caulim. atualmcntc. um dos minerais industriais mais importantes. deve-se cm parte as suas
características mineralógi cas aprcciúvcis: por ser re lativamente barato: não abrasivo (quando retirada à sílica): é macio:
d{t brilho cm revestimento de supe rfícies: é inerte quimica mente co m pH va riando entre 3 c 9: possui boa viscosidade:
granulomctria de fina a pulvcrulcnta: possui baixa condutividade térmica c clétrica: atinge bons índices de alvura c
opacidade. entre outras. (H ARBEN . 1995)
Os pcgmatilos prim{uios do Nordeste do Brasil produi'.em caulins c.-.;trcmamentc brancos. constituídos co m boa
percentagem de caulinila c com perfis hexagonais regulares (RIBEIRO FILHO, 1976), encontram-se cm grande parte
nas áreas de Junco do Scridó- PB onde situam-se na região de domínio da Província Pcgmatítica da Borborcma (PPB).
abrangendo parte dos estados da Paraíba c Rio Grande do Norte. podendo ser visto na Figura I (SILVA & DANTAS.
1984).

Estes pcgmatitos cauliniiitdos são encontrados dentro de quartzitos de idade pré-cambriana. A região em questão constitui
uma das principais ocorrências conhecidas no Brasil. pelo seu valor económico, dali o caulim é lavrado e comercializado
em grande escala, para região .
A exploração é feita cm sua maioria por meio de galerias subtcm'lncas, que podem chegar a dezenas de metros de
extensão : embora se saiba. que a maioria das lavras deste bem mineral seja a céu aberto. O caulim bmto é extraído da
j azida c submet ido ao beneficiamento . o qual consi ste cm lavagem. pcnciramcnto. scg11ido de decantação c secagem a céu
aberto e/ou cm ·' tcto quente" .
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Figura 1 -Mapa de localização da Província Pcgmatitica da Borborema- (PPB), Paraíba e Rio Grande do Norte(Silva & Dan tas, 1984 ).
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2. METODOLOGIAS
Em recente trabalho (1996), dirigido por Dr. T R. Gopinath, cm Junco do Scridó - PB c Equador- RN. municípios
estes que fazem parte da Província Pegmatítica da Borborcma - PPB. Foi feito o reconhecimento de campo cm cada
úrca produtiva pesquisada com levantamentos através de equipamento (GPS) c mapa lopogrúftco. Questionou-se sobre
a produção de formas quantitativa c qualitativa. Estudaram-se dc1.cnovc Mcas produtoras. das quais nove no estado
da Paraíba. avaliando-se no momento apenas quatro áreas, por julgannos representativas para o nosso estudo amostral
homogéneo. vistas na Tabela I.
Tabela I - Localização de cinco pcgmatilos cm Junco do Scridó- PB
Alto da Vátzea Vassoura
Localizaçilo: 6°59' 17,4"- 6°-l--r 20,4"
Amostra trabalhada : JVV 1-2
Direçilo do corpo : N 45° L
Altitude : 561 m
Profundidade : 25 m
Comprimento : 25 m
Município : Junco do Scridó- PB
Largura : 1.5 m
Alto de Antônio de Zezé (Sítio João Ferreira)
Localizaçilo : 7°(l'36"- 36°45' 5 1.4"
Amostra trabalhada : ZAAZ 4-1
Dircçilo do corpo : N 80°
Altitude : dados incompletos
Profundidade : 12m
Comprimento : I O m
Largura: 3m
Município : Junco do Scridó
Alto do Chorão
Localizaçilo :
Amostra trabalhada : J AC 1-2
Direção do corpo : LESTE -OESTE
Altitude : dados incompletos
Profundidade : 22m
Comprimento : 15 m
MunicíQio : Junco do Scridó
Largura : 2.5 m
Alto da Aldeia
Localização: 7°lr34,8" -36°43' 52.0"
Amostra trabalhada : J AALD 1-1
Direção do corpo : N 26° O
Altitude : 722 m
Profundidade : 13 m
Comprimento : I O m
Largura: 3m
Município : Junco do Scridó
Nas úreas de ocorrências detectadas nos garimpos dos municípios supracitados. a cxlraçilo de argila se processa de maneira
primitiva; sendo abertas galerias verticais até se chegar aos filões mineralizados de argila. A profundidade das galerias
pode variar de 5 a 30m, e largura podendo atingir 7,50m c comprimento de 8m a dezenas de metros.
O sistema
de transporte da argila é também usado na locomoçilo dos garimpeiros até a superfície, sendo repetitivo cm quase todos
os garimpos, constando de: corda, roldana c balde, assim homens e o produto extraído, são levados até a superfície.
As amostras dos argilo-mincrais (Tabela 3 .I) colctadas foram homogeneizadas c quarteadas c, a anMisc granulo métrica.
através das seguintes operações: Pesagem; secagem em estufa a 70°C, durante 24 horas; dcsagrcgaçilo a úmido;
peneiramento em 20. 48, 100, 200, 325, 400 e 500 mesh; decantação do material passante cm 500 mcsh; secagem cm
estufa a 110° C e balanço de massas com cálculo das proporções definidas.

3. CONSIDERAÇÕES GEOLÓGICAS E MINERALÓGICAS
Os aspectos geológicos seriam essenciais ao planejamento da lavra, porem não necessariamente ao beneficiamento.
portanto será tratado de fonna genérica c sucinta. De acordo com a complexidade das observações de campo; os caulins
de Junco do Scridó - PB e Equador- RN ocorrem nas zonas superiores de pcgmalilos heterogéneos c homogéneos,
ocorrendo à transição gradual do caulim para o feldspato não alterado a uma certa profundidade. variável de um pcgmatito
ao outro. Nos garimpos visitados observou-se a existência de caulim até uma profundidade de 30m, ocorrendo a partir
desta profundidade a transição para o feldspato (GOPINATH, 1990). A parte alterada da segunda zona dos pcgmalitos
homogéneos. de acordo com (JOHNSTON, 1945). constituem o chamado "caulim de sal"; enquanto que, a porçilo
alterada da terceira zona dos pcgmatitos heterogéneos constitui o denominado de ''caulim de veio".
O "caulim de sal" é fonnado, principalmente, por grãos de quartzo, muscovila e o próprio caulim. com uma granulaçilo
unifonne entre grãos variando de lmm ate 5cm. Este tipo de material apresenta menor teor de caulim, com um rendimento
aproximadamente de 40%. Sua resistência mecânica é bastante baixa, podendo-se desagregar facilmente, seu sistema
cristalino é monoclínico, de fonna prismúlica c hexagonal, em placas diminutas c delgadas. O "caulim de veio" possui
alto rendimento, podendo chegar a 90%. O quartzo c a mica aparecem disseminados cm granulaçilo fina. ocorrendo
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também fra gmentos grosseiros do núcleo ele quartm.
As encaixantes consistem de quartzitos com estratificação sub horimntaL mergulhando ele 5 a 20° cm geraL A potência
dos pcgmatitos cm forma de veios varia dela Gm. co m raras cxccçõcs podendo atingir até l-hn: enquanto que. a dimcns<1o
no sentido longitudinal pode chegar a centenas de metros. Alguns dos pcgmatitos caulinífcros acompanhados cm Junco
do Scridó c Equador. chegaram a atingir a ordem de 70m. acreditando-se ainda que dificilmente ocorrer{! (caulim) abaixo
de 50 metros ele profundidade elo topo do pcgmatito (GOPINATH. 1990)

3.1. Aspectos Econômicos
As ocorrências dos caulins s:lo bastante comuns mundialmente. O Brasil cm termos ele volume. valor. tipo c qualidade
possui reservas bastante diversificadas c significativas. ficando atri1s apenas dos EUA. Reino Unido c E\-URSS. Nos
diversos estados Brasileiros. as estimativas produtivas totais cm 1992 foram de 1.7 milhões de toneladas. destacando-se
os estados elo Norte com cerca ele 70'X•. cm depósitos sccundMios. já os estados do Nordeste c Cc nt ro-Sul que detêm
re servas primárias. ficam com o restante. sendo que a produção total de 1995 chegou a ultrapassar a casa os 2 milhões de
toneladas. tratadas cm usina s ele beneficiamento (DNPM. 1996)
Os dados ele produtividade quanto a lavra manual empregada na Província Pcgmatítica da Borborcma. dependem da
consistência do caulim. da profundidade ela lavra c da mão-de-obra empregada. Embora se saiba que o método de la\Ta
a se r escolhido depende principalmente da natureza. da forma c do tamanho do deposito. c mais. sabendo que o método
mais usual para esse tipo ele mineração. jú mencionado. é o de lavra a céu aberto. por justificar custos de produção mais
baixos (PRASADA ct ai L 199 1): neste caso tratado. a escolha ela lavra subterrânea se deu principalmente dev ido à falta
ele mccanizaç;lo adequada c m:lo-dc-obra abundante.
Relembrando que nesta rcgiilo a lavra se di1 com acesso por galerias de nível (por poço vertical). geralmente alcançando
até 8m de profundidade. com equipe ele trabalho composta de no mínimo três opcrilrios. podendo desagrega r o material c
carregar caminhões de até 15t/dia.
Existem cm atividadc atualmcntc mais ou menos 200 pegmatitos homogê ncos. co m uma profundidade média de 20m.
A jazida pcgmatítica ele Yúr;.ca de Vassoura cm 1984. por exemplo. chegou a produzir I 000 toneladas bruta mês. com
um rendimento de :lO% a 40% do ROM . contendo majoritariamente nos 60'% de rejeito: cm sua maioria quart zo. mi cas
(moscovita) c óxidos de ferro que usualmente é menor que I'%. hoje cm dia chega a 150t/mês. Sua loca li;.aç;lo dista : 5km
da BR 2:10, aproximadamente 7km de Junco do Scridó c 5km do Rio Grande do Norte. A produção atualmcntc. para o
material caulinítico da rcgiilo de junco do Sctidó. cstú na ordem de 5tlt/mês. tal justificativa. dá-se devido ú dcsativaçilo
de várias grandes ja;idas que se enco ntrava m ele forma irregular na região. Dados levantados cm janeiro de 2000 sobre
a venda do produto numa faixa :125#, para abastecer os mercados locais, cm sua maiotia da industria cerâmica. estima o
seguinte: cm Cr$ :15,00 por tonelada de caulinita bmta, mais Cr$ I0,00 por homem hora trabalhada. mais Cr$ 30.00 de
frete. perfazendo um custo total de Cr$ 75,00 por tonelada (considerando-se à distância das jazidas ao beneficiamento
cm torno de IOkm c uma perda ele 2% a l'%). que transportada para Caulisa cm Campina Grande na Paraíba. que repassa
o produto co m valor agregado. a partir de Cr$ 120,00 por tonelada tratada. chegando a um produto com 85% a 90% de
alvura c com uma produção média de 20001/mês. Recalculando-se só o frete. para o custo total nos casos dos mercados
de Pernambuco. Rio Grande do Norte c Ccarú.
A lavra manual aplicada na região , além de bai\O custo de mão-de-obra , consome poucos recursos energéticos c tem
vanta gem adicional de ser selctiva. evitando contaminações da ganga. Fornecendo um produto de melhor teor c alvura ao
mesmo tempo nilo causando fraturamcnto de pilares c abatimento de teta, por uso de explosivos apesar de ser subtcrránca.
porém com manuseio excessivo de material estéril sem planejamento.

4. BENEFICIAMENTO
Os caulins sempre precisam ser dcsassociados das impurezas. o método de tratamento a ser escolhido. depende da
finalidade que vai se dá ao produto final. Silo conhecidos dois caminhos usuais de beneficiamento: via seca c via úmida
(YOON, 1966). No primeiro caso. trata-se de um método simplificado c usado em caulins de ótima qualidade, cm estado
bruto, portanto mais raro de ocorrer na natureza, por isso, não será questionado no momento. Já o segundo caso. no qual
trabalharemos, por representar à maioria das ocorrências com influencia de matérias org:í nicas e/ou impurezas (micas.
feldspato , quarll.o. etc.): encontradas também, nos caulins pegmatíticos, objetivando-sc remover tais impurezas. em busca
de melhora na cor, na alvura , entre outras.
As operações unitúrias utilizadas aqui cm termos processuais, trataram partículas de diferentes tipos, formas c tamanhos.
A deslamagem ocorrida nem sempre eliminou só as impurezas indesejáveis. pois grande quantidade desse material fino
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(< SOO#) vai carreada nela, representando a perda de um produto nobre, a caulinita.
Em termos conceituais: classificação é a separação de uma população original denominada (alimentação) cm duas
outras populações, que diferem entre si pela distribuição relati va dos tamanhos das partículas que a constituem; existem
inúmeros equipamentos para uso industrial que atendem a esses pré-requisitos, porém nota-se nas usinas da região
uma precariedade quanto às instalações de beneficiamento, as quais recebem o nome de decantadores, que processam
rudimentannente em sua maioria, basicamente constando das seguintes etapas, mostradas na Figura a seguir.

Figura 2- Etapas do Beneficiamento de um "Decantador" típico da região.

• O caulim é inicialmente é paleado para dentro de um desagregador (batedor helicoidal de faca) onde é adicionada
água;
• Posterionnente com o caulim já desagregado é feita uma classificação através de uma peneira fixa de 200#. Nesta
classificação o "overflow" é considerado rejeito e o "underflow" é deixado em tanques para decantação, onde é retirado o
excesso de água após o caulim sedimentar e;
• Em seguida o caulim é filtrado em fonna de torta e seco em fomos, podendo posterionnente ser transportado.

5. ENSAIOS LABORATORIAIS
Tabela II -Análise do ROM coletado em Junco do Seridó - PB.

Massa da alimentação a seco (sem cominuição): 1221g
Mesh/Tyler

ASTM
I"

4#
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Peso Retido (g)

%Peso

% Acum. ~cima

% Acum. Abaixo

0,00

0,00

0,00

100,00

3/4"

0,00

0,00

0,00

100,00

1/2"

13 ,26

1,09

1,09

98,91

3/8"

12,32

1,01

2,10

97,90

l/4"

141,62

11,62

13,72

86,28

4#

0,00

0,00

13,72

86,28

33,03

66,97

8#

8#

235,42

19,32

14#

16#

96,39

7,91

40,94

59,06

-14#

-16#

719,80

59,06

100,00

0,00

1218,81

100,00
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Tabela III - Caractcri;.aç<lo da amostra do Rejeito. pcnciramcnlo <1 úmido

Mcsh
I.J.

ASTM
I(>

Peso Retido (g)

28

% Acum. Acima

% Acum. Abaixo

<J26.80

%Peso
6:\..J-8

6:\..J.X

ló ..52

lO

2.59.-1-0

17.77

X1.2-1-

18.76

X7.W

12.-1-0
)(UI

.J-8

.50

lJ2.90

().](>

100

100

:\0 ..50

2.09

89.ó9

200

200

11.70

.J-00

400

11.70

0.80
0.80

90.49
91.:\0

8.70

127.10

8.70

I 00.00

o .(){)

I.J.W. IO

100.00

- .J-00

9..51

Tabela IV - Massa do cicloclassificador de -I 00# a -400# (peso - ll0.6g)

Malha

Dados Cal.

Peso Ret. (g)

%Peso Ret.

Clas. Microns

I

44

2.40

2.42

140.-1-.5

li

ll

2.78

2.80

122.01

III

2l

l .ll

l . ll

9.5.l:l

IV

1.5

.5.:\X

.5.41

v

li

.J-.4.5

.J...J-8

107.11
(J.5.l0

Ovcrtlow

81 .2.5

81.77

Total

99 37

100.00

Tabela V- Ensaios de Alriç<lo 2min. (incremento a l200RPM). Massa 3.50.00 g I Reagente 3, 1.5 ml

Mesh
-1 /4" + 14#

Lamas

Peso (g)

l

2.92

%Peso
0.84

%Acum.
I, I6
U6
1,.59

2

1.12

3

o.70

0.32
0.20

4

0.80

0.23

.5

0.65

0.19

desl.
total

:l.J-2.20
:\48,39

100.00

98.22

0.84

1.78
100.00

Tabela VI - Fraçõcs da argila caulinílica nos pcgmalitos, Junco do Seridó - PB

Verificou-se que a fntç<lo retida relativamente acrescida na peneira 32.5# é devido <I presença scricila c muscovila além
da caulinila .

6. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
A alteração de fcldspatos para caulim fa1. com que a rocha torne-se muito friávcl c de fácil desagregação. O argila-mineral
estudado apresenta panículas de diâmetro inferior a \91tm com uma proporção estimada desta argila nos pcgmatilos
variando de 40cX>a 70%.
Análises granulométricas foram feitas sobre quatro amostras do município de Junco do Scridó na Paraíba. Os materiais
retidos em 200# s<lo comumcnle quartzo. mica. ele. , já nas fraçõcs logo abaixo, encontra-se cm grande escala à argila
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caulinítica. A quantidade das fraçõcs não-argilosa c argilosa varia de amostra para amostra. nos pcgmatitos homogê ncos
a fmção n;1o-argilosa é bastante significativa acima de 200#. jú :1 parte da fração argilosa é crescente a partir do passante
da peneira de 400#. sendo tal produto caulinítico valioso (<500#) jogado fora no rejeito.
Esco lheu-se para estudo os pcgmatitos homogêncos. devido ;1 maior complc:-.:idadc para o beneficiamento c boa
quantidade de rcscrYas. pretendendo assim dú-sc uma maior contribuição. para a pesquisa c conseqüentemente para
o desenvolvimento tecnológico c sócio-eco nómico da rcgi;1o. n<lo csqucccnclo que cada pcgmatito apresenta suas
pccnliariclaclcs. não sendo possível uma gc ncrali lliÇ<Io completa elos rcsul!aclos aqui comentados. Havendo uma
necc ssiclaclc inerente de um pl<lncj :Hncnto apropriado nas instalações de tais mi cro-usinas elo Nordeste. Estima-se que
hú perdas co nsidcrú\·cis de caulim. entre outros bens minerais. de,·ido cm p<lrlc ;Is instalações prccüias. Desta forma .
os co mcnt;írios prese ntes podem servir para motiv:1r nova s pesqui sas mai s minuciosas cm trabalhos futuros. neste tema
regional ainda pouco e:-.:plorado.
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