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RESUMO 

Neste trabalho é feita uma avaliaçJo critica do cstitgio atual de aproveitamento dos pegmatitos da Província 
Pegmatítica do Scridó (PB/RNI). motivada pela explosão recente da demanda de fcldspato para uso ccn1mico no Brasil 
c no exterior. Para tal. foram feitas visitas técnicas às frentes de lavra de pcgmatito nos Municípios de Currais Novos. 
Parclhas-RN. Junco do Scridó c reuniões com Sindicatos de Pequenos Mincradorcs da Rcgi;1o. Observou-se que a 
lavra dos pegmatitos vem sendo desenvolvida de fonna predatória. utili1.ando métodos artesanais de mais de meio 
século. sem um mínimo da engenharia de minas. Os pequenos produtores (garimpeiros) não têm nenhuma garantia de 
preços dos produtos. nem protcção dos seus direitos sociais. As técnicas de conccntraçüo süo bastante mdimcntarcs 
c consistem apenas de cataçüo manual. no local de detonação prim{uia. O fcldspato é sclecionado. visualmente. cm 
primeiro lugar como potitssico ou sódico c. cm seguida. dependendo de sua pureza. é classiftcado cm dois tipos. Esses 
produtos. de baixo valor agregado. süo vendidos a preços que variam de R$ 14.00 (US$ 5.4) a R$ 17.00/t (US$ 6.5). 
posto no p;ítio da unidade de moagem da rcgiüo. Após moagem abaixo 200 malhas süo vendidos por 5 a 7 vc1.cs os 
preços de compra. Hit casos cm que o fcldspato de primeira, produto da cataçüo manual. apenas britado abaixo de V2". 
é vendido a R$ 40.00/t (US$15.4). FOB mina. para as indústrias ccrftmicas de Süo Paulo c Santa Catatina. A mica 
(moscovita) é vendida também a preços baixos. para utili1.ação como isolante térmico. A tantalita é quase considerada 
como rejeito, pelas dificuldades de sua sclcção por caiação manual. Atualmcntc. o mercado da tantalita cstt'1 muito 
atrativo em razão das projeções de preços e demanda crescente do mercado intemacional. devendo seu aproveitamento 
racional gerar importante receita complementar para os produtores. Na Região do Scridó. incluindo os municípios 
de Junco do Scridó, Equador c Juazeirinho, hit uma intensa atividade de lavra artesanal de caulim (pcgmatíticos 
intemperizados), cm escavações primitivas c de alto risco. O caulim e:xplotado é transportado c beneficiado em 
pequenas unidades locais. bastante mdimentarcs, onde são obtidos caulim como produto c eventualmente tantalita 
como subproduto. Concluímos pela conccpçiio de um projeto piloto com o seguinte escopo i) aproveitamento racional 
c integrado de todos os minerais de valor económico contidos nos corpos pcgmatíticos: ii) melhoria c nonnalizaçüo 
qualitativa dos produtos minerais oriundos da lavra dos corpos pegmatíticos: iii) inserção de tecnologias criativas 
adequadas ao contexto social c económico local c ambientalmente satisfatórias; iv) inserção de pr:1ticas saudáveis 
de comercialização dos produtos minerais; v) formação c aprimoramento de recursos humanos locais. dirctamcntc 
envolvidos nos amu~jos produtivos. 

PALAVRAS CHAVE: pcgmatito. moscovita. fcldspato , quartzo. caulim. tantalita 

L INTRODUÇÃO 

Segundo Moraes (l<J24), citado por Da Silva & Dantas (1984), os ptimciros registros de atividadcs incipientes de lavra 
de minerais de pegmatitos na Província Scridó-Borborema datam da época da I Guerra Mundial. visando a produção 
de mica. Segundo ainda esses mesmos autores. a partir da segunda metade da década de JO. intensificou-se a busca por 
minerais de tântalo e nióbio, o que desencadeou uma onda de cxplotação de pcgmatitos, que atingiu seu ápice durante a 
II Guerra Mundiéll. É importante salientar que toda a operação foi conduzida pelo DNPM. c pela Comissão Americana de 
Compras, com o suporte técnico do U.S. Gcological Survey. Em razão das demandas do esforço de guerra. a prioridade 
era produzir a qualquer custo, induzindo na região uma cultura de lavra ambiciosa c predatória, cm muito facilitada pelo 
grande número de pegmatitos allorantcs na Província, o que perdura alé hoje. Após a guerra, o aproveitamento de minerais 
de pegmatitos tomou-se uma atividade sazonal , comandada, seja pela busca de meios de sobrevivência pelos sertanejos, 
cm épocas de secas prolongadas. seja por eventuais episódios de melhoria de preços no mercado intcmacional para os 
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minerais metalíferos. Nas últimas duas décadas, observou-se o deslocamento lento c gradual do interesse do mercado 
para os minerais industriais. cspcciahncntc fcldspatos c caulim. para suprir as indústrias ccrúmicas instaladas nas regiões 
Nordeste c Sudeste, o que tem suportado uma certa continuidade na atividadc c:-.:trativa de minerais de pegmatitos. 
porém. mantendo-se. lamentavelmente os velhos paradigmas de garimpagem desordenada. predatória c pessimamente 
remunerada. 

A Província Pcgmatitíca do Scridó-Borborcma é um tema recorrente na bibliografia geológica do Nordeste. hil mais de 
meio século. isto é. desde quando minerais de pcgmatitos foram avidamente buscados para suprir as necessidades de 
túntalo. estanho. berílio c lítio. das potências aliadas na Segunda Guerra Mundial. 

Entre os anos sessenta c o fim do século passado. agências de Governo. como SUDENE. DNPM. c CPRM: empresas 
de Governos Estaduais (CDRM, CBPM) c Universidades. particularmente as dos estados do Nordeste. dirccionaram 
esforços para o estudo de pcgmatitos c curiosidades mineralógicas a eles associados. 

Deve-se então supor, cm função do elevado volume de recursos técnicos c financeiros investidos no estudo dos pcgmatitos 
c pelo expressivo número de trabalhos publicados c relatórios técnicos produzidos. que a comunidade acadêmica c os 
órgãos de Governo conhecem profundamente a geologia c a mineralogia dos pcgmatitos. 

Não obstante, hú evidências de que não houve transferência destes conhecimentos cm benefício da comunidade produtiva. 
no caso o pequeno mincrador, ou garimpeiro. o que se rcllctc nas primitivas c prcc;írias práticas de aproveitamento dos 
pcgmatitos que ainda dominam a atividadc nesta região. Hú. portanto. um hiato entre o nível de conhecimentos geológico
científicos da geologia dos pcgmatitos c a aplicação prática deste acervo de conhecimentos, no sentido de inserir melhorias 
nos métodos c processos do pequeno mincrador. 

Ironicamente, não hú registro da descoberta de nenhum pcgmatito produtivo entre os cerca de 4 mil jú catalogados na 
Província Scridó-Borborcma através da aplicaç;1o de métodos de exploração (pesquisa) geológica. Todas as descobertas 
são creditadas aos garimpeiros. 

Infere-se destes fatos que a contribuiç;1o cfctiva da pesquisa geológica para o desenvolvimento da produção mineral dos 
pcgmatitos no Nordeste tem sido mínima ou ausente, contrariamente ao que ocorre cm diversos distritos pcgmatíticos do 
mundo. onde a pesquisa geológica sistcm<ítica tem permitido a avaliação económica prévia c a implantação de eficiente 
atividadc de mineração c estimulado a aplicação de vultosos investimentos na pesquisa c desenvolvimento de novos 
corpos ele minério. 

Por exemplo, segundo matéria publicada pelo Thc Northcrn Mine r (200 I) , além de outras fontes. nada menos que dezoito 
empresas de exploração mineral estão no momento envolvidas com projctos de pesquisa de pcgmatitos focados em fontes 
de túntalo, com investimentos programados na casa de dezenas de milhões de dólares. cm projctos no Canadá. Alasca. 
Austrillia c Grocli'llldia .. 

2. OBJETIVO 

Elaborar um diagnóstico atualizado para a Secretaria de Minas c Metalurgia/MME sobre as atividades mineiras 
relacionadas aos pcgmatitos do Nordeste c, com base no mesmo, propor idéias c açõcs visando ao aproveitamento 
racional c integrado deste importante recurso mineraL mediante: 
i) a inserção de novas tecnologias c metodologias de trabalho no ambiente da pequena e média mineração do Nordeste. 

materializado por meio de um Projeto Piloto cm um corpo pcgmatítico não intcmpcrizado. poli-mineralizado: 
ii) desenvolvimento de um caso prútico. demonstrando a viabilidade técnica c económica da aplicação de metodologias 

racionais para o aproveitamento integral de um corpo pegmatítico, no contexto sócio-económico e cultural da 
Província Seridó-Borborcma: 

iii) trabalhar o estudo de caso. transformando-o cm modelo a ser aplicado cm situações semelhantes na Província 

3. METODOLOGIA 

A metodologia dos trabalhos teve como premissa b;ísica a busca da participação cfctiva dos diversos atores regionais 
c locais. eventualmente envolvidos cm um processo solidário. com vistas ao soerguimcnto cm bases sustentáveis do 
aproveitamento racional dos recursos minerais dos corpos pegmatíticos. Sob este enfoque, para a realização deste trabalho 
foram desenvolvidas as seguintes atividadcs: 
i) mobilização de uma equipe coordenada pelo CETEM e constituída por pesquisadores deste Centro e consultores, com 
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c:-;pcriência comprovada cm pesqui sa mineral. lavra. tratamento de minérios c economia mineraL 
ii) rcali1.ação de scminúrio cm Recife. reuniões cm João Pessoa c Campina Grande. visitas técnicas a garimpos no 
município de Parelhas. Currais Novos c lavadores de caulim cm Junco do Scridó: dessas atividadcs participaram 
representantes das universidades federais c privadas dos estados de Pernambuco. Paraíba c Rio Grande do Norte. CPRM. 
DNPM. companhias estaduais de mineração- CBPM (Bahia) c CDRM (Paraíba). cooperativa c associação de pequenos 
mincradorcs. empresas industriais de produtos ccrfunicos. empresas de mineração c fornecedoras de matéria prima para 
o sctor ceramista. c garimpeiros: 
iii) integração dos dados obtidos c claboraç;1o de relatório final para a Secretaria de Minas c Mctalurgi;r do Ministério das 
Minas c Energia. 

4. GEOLOGIA E PESQUISA MlNERAL. 

4.1. Pegmatitos 

Genericamente falando. são corpos de rocha de composrção basicamente granítica ( quart ;.o-fcldspMica-mica). de 
granulação geralmente grossa. muitas vct.cs c:-;ibindo cristais gigantes. cncai:-;ados cm estruturas lineares desenvolvidas 
cm terrenos metamórficos. geralmente de idade pré-Cambriana. como veios ou lentes. de forma c tamanho variados. 
Pcgmatitos-graníticos constituem a maior fonte. cm termos mundiais. de alguns metais raros. par1iculanncntc ülntalo. 
além de representarem importantes depósitos de berílio. estanho. lítio. mica. gemas coradas. fcldspatos. caulim c quart t.o. 
A gênese dos pcgmatitos graníticos é um tema controverso. podendo estar relacionada c'r concentração dos lluidos terminais 
cm um processo de diferenciação nas 1.onas de cúpula de maciços intnrsivos graníticos. ou a fenômenos de mobili ;.ação 
mctassom{rtica de fluidos quartt.o-feldspúticos preenchendo 1.onas de alívio de pressão cm paco tes de rochas afctadas por 
metamorfismo regional (Rambcrg. H: 1958). 

Em que pese as diversas classi ficaçõcs de pcgmatitos encontradas na literatura nacional c internacional como Scomr 
( 1944 ). Johnston Jr ( 1945). Rolff ( 1945). Camcron ct ai ( 1949). Roy & Madon (I %4 ). todos citados por Da Silva & 
Dantas ( 1984). na Província Scridó-Borborcma foi consagrada . pelo uso. a classificação proposta por Johnston Jr c 
modificações posteriores introdu;.idas por Rolf. que hoje se tornaram cl{rssicas. Baseia-se na aplicação de conceitos 
meramente morfológicos-mineralógicos. de c:-;trcma simplicidade c aplicabilidade pr{rtica no dia a dia da mineração. Com 
efeito. os pcgmatitos da Província são classificados simplistic<uncntc nos tipos: HOMOG ÊNEOS. quando não c:-;ibcm 
1.0ncamcnto mineralógico interno: HETEROGÊNEOS. caractcri;;rdos. entre outros critérios. por c.\ibir um consistente 
1.0ncamcnto mineralógico c tc:-;ttmrl interno. cm quatro t.onas bem definidas. c idealmente. simétricas cm relação ao ci:-;o 
longitudinal do corpo. Rolf ( 1945) acrescentou a denominação de pcgmatitos MISTOS. aplicúvel aos corpos que exibem 
núcleos irregulares de cristais gigantes de quartt.o c fcldspato inseridos cm maciços que seriam normalmente enquadrados 
como pegmatitos homogêncos. Maiores detalhes são encontrados cm da Silva & Dantas (op. cit). 

4.2. Potencial Econômico dos Pegmatitos 

Do ponto de vista cconômico. os pcgmatitos hctcrogêncos. ou zonados. são os que historica mente registram. de longe. 
na Província. o maior volume de produção de minerais metalíferos. micas c pedras coradas c também de fcldspatos 
nobres para fins cerâmicos c indústria de vidros. No entanto. 1.onas de domim1ncia de pcgmatitos homogêncos c mistos 
(por C.\emplo. Scridozinho. Tara c Pedras Pretas. PB), têm registras históricos de alta produção de tantalita. cassitcrita. 
espodumcnio c bcrilo, a partir de mineralização disseminada. de baixo atrativo para a técnica usada pelos garimpeiros. 
porém ideal para operações mecanit.adas de desmonte integral cm grandes volumes. A notória ausência de pesquisas 
sistemáticas na Província Scridó-Borborcma tem privilegiado a c:-;plotação dos pcgmatitos hctcrogêncos. cm n11.ão 
dos mesmos. via de regra. se destacarem como "altos". ou ressaltos topogr:rficos mais resistentes ú erosão. sendo 
portanto de fácil localização pelos garimpeiros c prospectores. A tendência de se considerar os pcgmatitos homogêneos, 
prioristicamcntc. como estéreis é o resultado de uma abordagem simplista. empírica c sem base científica provada . Na 
presente conjuntura de valorização dos fcldspatos como carro-chefe de uma política de aproveitamento dos recursos 
dos pegmatitos, os tipos homogêncos devem ser devidamente pesquisados c valori;;rdos. o que podcrír abrir espaço para 
projetas de lavra racional com desmonte total do corpo de minério c subscqücntc beneficiamento com possibilidades de 
operação auto-sustentável . de longo prazo. 

Na maioria dos casos. os alvos são pcgmatitos graníticos apresentando 1.oncamcnto intcmo ou não. Isto é. tanto os 
pegmatítos do tipo "hcterogênco" quanto os do tipo "homogênco" são considcmdos como de potencial interesse 
cconômico. contrariamente ao conceito gcncralit.ado no Nordeste. que privilegia aqueles. esquecendo-se destes. Os 
critérios adotados nos programas de pesquisa já citados priori;.am a mineralogia c a química do corpo mineral. o que rcllctc 
o seu maior ou menor grau de diferenciação, c seu potencial cconômico. c como critério complementar. a sua cstmtura ou 
zoneamento interno. Este "preconceito" cm relação aos pcgmatitos homogêncos cst;í claramente c:-;plicitado cm Bezerra 
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ct ai. ( 199:\). que entre os critérios ele sclcção ele Mcas para o estudo estabelece "Que o depósito necessariamente possua 
1.oncamcnto interno ." 

Aparentemente. a pesquisa ou prospecção ele pcgmatitos na Província Scricló-Borborema. com o objctivo ele avaliaç:lo 
cconômica c plancjamcnto de lavra. ainda se encontra cm seus estágios preliminares ou simplesmente não existe. o que é 
amplamente reconhecido no relatório ele Bezerra ct ai. ( 199:\). Procura-se. por outro lado. justificar este equívoco histórico 
usando-se controve rso argumento elo tipo "o carútcr irregular ela mineralização dos pcgmatitos é fator impeditivo para a 
sua avaliação económica ... 

Os trabalhos ele mapeamento c avaliação dos pcgmatitos existentes resumem-se ao registro ela c.-.,;prcssão superficial ele 
cada corpo sob forma ele croqui geológico c as diversas "banquctas" ou "cortes" da lav ra. Aparentemente. mio existem 
mapas geológicos regionais. ou distritais. cm escala adequada. com ênfase na representação elos corpos pegmatíticos. 
Ainda que pareça incrível. praticamente não hú registro ele furos ele sonda executado cm pcgmatilo no Nordeste. Então. a 
tcrccir.t dimcns:1o dos corpos mincrali ;aclos é totalmente desconhecida. cxcctuando-se o que foi exposto pelos trabalhos 
dos garimpeiros. que raramente alcança :lO m. Em se tratando de uma Província Mineral extremamente prolífica c da 
extensão do Scridó-Borborcma. esta constatação. acreditamos, constitui-se cm caso único no mundo. 

Observou-se ainda que a ênfase na cxplotação dos pcgmatitos foi dirccionacla por mais de quarenta anos ;I produção ele 
minerais metalíferos (Ta. Bc. Sn. Li), além da mica, cm detrimento do aproveitamento dos minerais industriais (fcldspatos 
c caulim). Por demanda das indústrias cerâmicas. c a concomitante dctcrioraç:1o dos preços dos metais. verificou-se nos 
anos recentes uma guinada cm dircç:1o ;I produç:1o dos minerais industriais. passando os minerais metalíferos a serem 
relegados a um segundo plano. 

Entretanto. a partir da metade ela década ele no\'c nta . novas aplicações para o tfmtalo nas indústrias cletrónicas. entre 
outras. geraram um crescimento na demanda da ordem ele 24% ao ano c uma projcção de crescimento da ordem de 9 a 
I 0'% ao ano até pelo menos 2005 (Thc Roskill Consulting Group. 2002). 

Estamos. portanto. diante de uma nova realidade do mercado. centrada cm uma conjugação inédita de fatores. de um 
lado matcriali111da por uma crescente demanda de minerais industriais c. de outro. por uma demanda também crescente 
de minerais metalíferos de pcgmatitos. Esta constatação mcrcadológica. no que concerne à geologia. oferece uma 
oportunidade única. para aplicação da pesquisa geológica focada na avaliaç:1o económica c no plan~jamcnto ela lavra dos 
corpos de minério. com vistas ao aproveitamento integral c sustcnt{tvcl dos corpos pcgmatitos. até mesmo daqueles j{t 
parcialmente lavrados. 

4.3. Sugestões de Linha de Ação 

Os caminhos sugeridos para um futuro projeto que vise promover a melhoria de cxplotabilicladc dos pcgmatitos elo 
Nordeste. através da inscrç:1o tecnológica. no que tange <I Geologia c a Pesquisa Mineral. deverão abo rdar. entre outros. 
os seguintes temas : 
i) criaç:1o de um banco ele dados dos Pcgmatitos da Província Scridó-Borborcma: 
ii) no que tange aos aspectos de pesquisa geológica de funbito regional . sugere-se a utilizaç:1o das novas tecnologias de 
análises multi-espectrais de imagens de satélite multi-bandas (Landsat TM - 7), tecnologia AVIRIS. hoje largamente 
utilizadas no levantamento de recursos naturais, incluindo exploração mineraL 
iii) a tecnologia multi-espectral, que usa imagens de satélite como infonnaç:1o básica. evoluiu para os sistemas hipcr
cspectrais. que usa imagens geradas por sensores transpot1aclos por aeronave de pequeno porte cm vóos de baixa altitude . 
Existem hoje sistemas hipcr-cspcctrais no mercado que oferecem configur.tçõcs desde % bandas (De Berres- AustrMia). 
até :\90 bandas (Ekwan Tccnology - Canadá). O salto qualitativo representado pelo uso de sensores hipcr-cspcctrais 
aerotransportados c respectivos softwarcs. cm rclaç:1o ao uso de imagens de satélite (7 bandas) é acompanhado por uma 
enorme diferença de custos. o que provavelmente inviabilizaria o seu uso no projeto. 

A maior contribuiç:1o que a geologia de exploração poderá oferecer dirctamcnte aos garimpeiros c pequenos mineradores 
reside na pesquisa c dcfmição espacial dos corpos pcgmatíticos como um todo, sua fonna , geometria, zoneamcnto. 
distribuição c qualificação dos minerais cconômicos. Este leque de informações é um pressuposto necessário. n:1o só 
para que se proceda <I avaliação económica do depósito, principalmente como subsídios para a claboraç:1o de um plano 
racional de lavra . O procedimento metodológico que conduz a este conjunto de informações é multidisciplinar e envolve. 
cm maior ou menor grau. as ativicladcs seguintes: 
i) mapeamento geológico de detalhe dos pcgmatitos. Este trabalho já vem sendo praticado tradicionalmente pelos projetas 
já executados, pelo menos cm alguns pcgmatitos. Caberia, no caso. uma revisão e atualização, quando aplic;ívcL. 
ii) pesquisa dos corpos pegmatíticos cm profundidade, através de furos de sonda exploratórios, com sondas rotativas a 
diamante: 
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iii) o uso de métodos geofísicos (GPR-Radar de Pcnctraçiio. VLF-Vcry Low Frcqucncc) tanto na fase da pesquisa de 
novos corpos pcgmatitos. c de extensões dos j;í conhecidos. como na etapa de lavra. 

5. LAVRA 

Os pontos principais para plancjar uma lavra experimentaL visando ao estabelecimento de um modelo a ser aplicado aos 
pcgmatitos da Rcgiiio elo Scricló, siio enumerados a seguir. Os trabalhos ele mapeamento geológico ele detalhe cm escala 
adequada (I :500) c com apoio topogrúfico. bem como sondagem rotativa c:-;ploratória, scnlo suficientes para medir uma 
jazida com volume mínimo de minério que justifique técnica c economicamente a lavra c beneficiamento elos minerais j{J 
citados. 

Nas condições observadas cm nossa visita <1 Regi<! o elo Scridó. quanto ;1 gcomct ria dos corpos dos pcgmatitos pode
se prever que a lavra scr{J subtcm1nca, adotanclo-sc um método de realce auto-portante (provavelmente cfunara c 
pilares), a se confirmar após os resultados dos trabalhos ele pesquisa. Um estudo da viabilidade técnico-cconômica elo 
depósito pesquisado poelcr:1 servir de base para que as associações/cooperativas elaborarem seus projetas c pedidos de 
financiamento. 

6. BENEFICIAMENTO 

6.1. Revisão da Literatura 

Oliveira ( 1980) estudou, cm escala de laboratório. o aproveitamento integral dos pcgmatitos da rcgiiio do Scridó. das 
Minas Pedra Preta c Scridozinho, por meio ele processos físico c físico-químicos, visando a obtcnçiio de conccntmdos 
ele fcldspato. quartzo c mica. dentro das especificações de mercado. Os concentrados de fcldspato apresentaram teor de 
{Jlcalis (Kp + Nap) entre I 0,5'X> c 12.82'X> c os teores de Fcp

1 
entre <U 8% c O,l I%. Essas especificações de úlcalis 

atendem ;\ indústria de vidro. no entanto. o teor de FcoO, precisa estar abai:-;o de CUl7%. No caso de ccrúmica branca. 
outros pré-requisitos não mencionados no referido trab;tlho. tais como ensaios físicos de cone c de fusibilidadc. precisam 
apresentar cor branca/brilhante c escorrimento acima de 35 mm (Bezerra c Carvalho, 1997). 

Na década de sessenta o antigo N. I.M (National Tnstitutc for Mctallurgy). c agora MINTEK. na África do Sul solicitou 
do Departamento de Minas que c:-;crcesse um esforço no sentido de aumentar a c:-;plotaçiio dos pcgmatitos na região de 
Namaqualanel. A idéia introduzida na época era que uma lavra sclctiva ou parcialmente sclctiva. cm larga escala. fosse 
aclotada c que uma usina central de tratamento fosse implanta para beneficiar os pcgmatitos da vizinhança. Essa usina 
tinha como objctivo recuperar todos os minerais de importúncia cconômica, contidos nos pcgmatitos. A llotaçiio foi o 
método concebido para recuperar os minerais de importância- mica, fcldspato. cspodumênio, bcrilo, tantalita - contidos 
no pegmatito. O N.I.M niio foi bem sucedido no uso da llotaç{io para recuperar esses minerais c abandonou o projeto 
(Levein, !975) . Segundo ainda o mesmo autor, uma das razões atribuídas ao insucesso da !lotação é a falta de informações 
sobre a composição mineralógica média da alimcntaçiio da flotação . 

O Centro de Invcstigación para las Industrias Mincralcs - CTMM ( 1990) estudou, cm escala de laboratório c usina 
piloto, a viabilidade de recuperação do quartzo, mica , fclclspato e berilo a partir de um pcgmatito ela mina Primeiro ele 
Julho, província de Córdoba, Argentina. Esses estudos permitiram concluir que é possível a recuperação desses minerais 
utilizando os seguintes processos: i) moagem c classificação para rccuperaçilo ela mica grossa: ii) rccupcraçiio da mica 
fina. em circuito de llotaçiio ácida, usando amina como colctor: iii) recupcraçiio dos fcldspatos por llotaçiio. com colctorcs 
catiônicos do tipo amina, com prévia ativação com o íon flúor; iv) recupcraçiio de berilo por !lotação direta utilizando 
colctorcs aniônicos do tipo sulfonato de petróleo. 

A região de Spmcc Pine, na Carolina do Norte, é considerada o centro de produçiio de fcldspato nos Estados Unidos. 
Aluam nessa regiiio três companhias- Feldspar Corporation, Lawson-Unitcd Feldspar anel Mineral Company c TMC 
Chcmical Group. Essas produzem fcldspato para a indústria de vidro e de grau ccn1mico c. como subprodutos. mica c 
quartzo, a partir de uma rocha denominada de alaskito ( Rcdeker, 1977). 

O Alaskito de Spmcc Pinc é bastante unifonnc c o fcldspato está liberado na granulometria de 20 malhas. Predomina o 
fcldspato sódico cujo teor de álcalis é 5, I% Nap c 3,4% Kp. O minério é lavrado a céu aberto , transportado para a usina 
de beneficiamento c reduzido abai:-;o de%". Os produtos da britagem seguem para moagem de barras. obtendo-se um 
produto abai:-;o de 20 malhas. A seguir é feita uma deslamagem (hidrociclonc ou classificador espiral) cm 200 malhas c 
o produto desta é submetido ao processo de concentração que consiste de:: i) !lotação catiônica da moscovita cm circuito 
ácido: ii) llotaçiio aniônica para rcmoçiio da granada. minerais de ferro c mica residuaL cm circuito ácido c iii) scparaçiio 
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do fcldspato do quartw cm circuito úcido ú base de HF. O concentrado de fcldspato é desaguado. seco cm forno rotativo 
c transportado para a indústria ele vidro. Uma pequena quanticlaclc elo fclclspato. após remoção do ferro por separação 
magnética ele alta intcnsiclaclc c moagem a seco cm moinho revestido ele silc.\ c meio moedor de alumina. é vendido para 
a indústria ele porcelana (Luz ct ai.. 200 I). O quartzo obtido é comercializado para algumas aplicações. principalmente m 
construção civil. ou vcncliclo para a GE-Gcncral Elctric que o purifica c coloca no mercado um concentrado ele quartzo ele 
alta pureza. clcstinaclo il indústria clctrônica. fibra óptica ou outras aplicações igualmente nobres. 

Depósitos ele areia fclclspútica ele origem cólica. acumulados cm C.\tcnsos campos de dunas. ocorrem na Prodncia de 
Segóvia. Espanha c constituem importante fonte ele produção ele fclclspato c areia de quartzo. A Indústria de Quart10 
S A.(Grnpo Saint Gobain) localizada cm Carrasca! de! Rio. Província ele Segóvia. produz concentrados de fclclspato 
c areia ele quartzo. a partir ele uma areia fclclspútica contendo lO'% de fclclspato ( pot{Jssico). 65'X, de quartzo c 5% ele 
argila. O minéiio C.\plotado é levado. por transportador ele correia. da frente ele lavra para a usina de beneficiamento que 
consta de: dcsagrcgaç:1o. clcslamagcm (hiclrocicloncs) cm 200 malhas: pcnciramcnto cm 600 run. !lotação. filtragem. 
secagem c moagem. Após clcslamagcm c classiftcação. a fração ele 200 a 2X malhas segue para a llotaç<lo elos Ó.\idos ele 
ferro usando sulfonato de petróleo. cm meio úcido de pH l.5. A seguir. ajustando-se o pH elo meio para l.5 com úciclo 
lluorídrico c usando amina primúria (acetato de amina) como colctor. é feita a 11otaç:1o sclctiva do quartzo do fcldspato. 
O concentrado com 9X% ele fclclspato é clcsaguaclo cm filtro ele bandeja. secado c comercializado para indústria ccr{unica 
ou ele vidro A empresa produz 170.000 t/ano ele fclclspato. comcrciali;aclo para o mercado ela Espanha c europeu. a um 
preço FOB fúbrica ele U S$ 40.0/t. O quartzo proclu;.iclo na usina vai para as indústrias ele vidro elo próprio grupo (Lu; c 
Saltar. 2002) 

Javicr ct ai. (2002) relatam que na localiclaclc de Nm as ele Oro. Prm íncia ele Scgm ia. Espanha. a Companhia Minera ele 
Rio Pirón S A C.'\plota c beneficia. por llotaç<lo c separação magnética. uma areia fclclspútica ele origem cólic<J. ele idade 
quatcrnúria. com 25-50% quartw. cerca ele 40% de fcldspato pot{Jssico (menos de X% de plagioclúsio) c. como minerais 
pesados mais frcqiicntcs. a turmalina. gramda c micas. 

No município ele Scropédica. estado do Rio ele Janeiro. na rcgi:1o ele bai.\ada. C.\istcm depósitos ele areia fclclspútica com 
cerca ele 25% ele fclclspato potússico. 70% ele quartzo c J% ele biotita. No momento. algumas empresas ele mincraç:1o 
(brita c areia) que operam na região cst:1o avaliando a possibiliclaclc ele produzir fclclspato ou areia fclclspútica ((JO% ele 
fclclspato) a partir desses depósitos. 

A rocha nefelina sienito é considerada uma fonte potencial ele fclclspato para a indústria ccr:unica Braga ct ai. ( l99X) 
estudaram o ncfclino-sicníto elo maciço do Mcclanha. localizado na divisa elos municípios de Nova lguaçu c Rio de 
Janeiro. Os estudos de !lotação realizados cm bancada visaram a recuperação elo fcldspato (90%) contido nos finos ele 
pedreira de brita. Os resultados obtidos. usando úciclo olcico como colctor. mostraram que é possível obter concentrados 
ele fclclspatos com teor de O. 77% Fc) 0,. Fazendo-se uma li.\iviação úcicla. é possível reduzir esse teor para tU O%. 

6.2. Beneficiamento de Pegmatito no Seridó 

Em janeiro ele 2002. os autores deste trabalho realizaram visitas técnicas a garimpos ele pcgmatito c unidade ele moagem 
ele minerais industriais. na região elo Scricló. c verificaram: 

Mineração Ubacra- Município de Currais Novos 

Essa mineração (garimpo) encontra-se atualtncntc lavrando um pcgmatito no município ele Currais Novos. a cerca ele 40 
km ela sede. na localiclaclc denominada Ubacra. Nesse pcgmatito. além elo quarl/0. fclclspato c mica. eventualmente ocorre 
alguma mincrali;.aç<lo cm tantalita. no entanto sem valor comercial. nos moldes como é feita a lavra elo pcgmatito. ou seja. 
sem nenhum plancjamcnto. jú que não C.\istc pesquisa mineral para avaliaç:1o desses pcgmatitos. 

No momento ela visita. apenas o fclclspato estava sendo produzido com ftns comerciais. Quanto ú mica (moscovita). 
quando ocorre cm bolsõcs. é feita uma cataç:1o manual c comercializada para pequenos beneficiadores ele mica. cm Currais 
Novos. A lavra é subtcm'\nca c após desmonte. com C.\plosivo. é feita uma cataç:1o manual (Figura I)) do fcldspato. na 
própria frente de lavra. classificando-o. segundo observação visual. cm fcldspato ele primeira (prcclomin:íncia de albita). 
ele segunda c de terceira. 

A seguir. cada tipo ele fclclspato é transportado para um pútio. a cerca de lOO mela frente ele lavra. onde é feita uma britagcm 
cm britador de mandíbula. obtendo-se um produto com granulo mel ria abai.\o de l ". Este é embarcado cm cami nhõcs. tipo 
carreta. c transportado para a região Sul c Sudeste do País. onde é comercializado para a indústria ccr:ímica c de vidro. a 
preços a partir de R$ 41).()0/t (US$ 15.4/t). FOB mina. 
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Figura 1 ·- Entrada da galeria e cataçào manual de fcldspato no garimpo de Ubacra, município de Currais Novos-RN 

Garimpo Malhada Vermelha 

Igualmente ao garimpo de Ubacra, dos minerais contidos no pegmatito (quartzo. fcldspato, mica e, eventualmente, 
tantalita), apenas o fe ldspato vem sendo aproveitado comercialmente. Trata-se de uma lavra subterrânea, onde o desmonte 
é rea lizado com ex plosi vo. Na própria frente de lavra é feita uma cataçào manual, onde o feldspato é classificado como 
de primeira (predominância de albita), de segunda c de terceira. Esses produtos são transportados para uma unidade 
industri al de moagem. ARMIL- Mineração do Nordeste Ltda .. localizada nas proximidades da cidade de Parelhas-RN, 
onde são comcrciali ?ados, FOB fábrica . por valores a partir de RS 20,00/t (US$ 7,7/t). 

Unidade Industrial de Britagcm l' Moagem: ARMIL 

Trata-se de uma unidade industrial de britagcm c moagem, implantada na década de noventa e vo ltada para cominuição 
de minerais não metálicos tais como: fcldspato. quartzo, caulim, calcita , dolomita c argilas. Essa unidade tem capacidade 
para produzir 50 miltímés de material britado abaixo de Y:z" c 5 mil t/més de material moído, com granulornetria entre 
30 c 325 malhas. Essa unidade de cominuição consiste de britadores de mandíbulas e moinhos de bola, revestido com 
sílex, c opcnmdo em circuito fechado com classificadores pneumáticos .. Os lcldspatos moídos são comercializados para 
as indústrias de ceriimica c de vidro, principalmente para a região Sul c Sudeste do Brasil , a preços, posto fábrica, a partir 
de R$ 90,00/t ( U S$ 34,M l. 

Nesta unidade, existe um lal,oratório de controle de qualidade onde são realizadas análises químicas (espectrõmetria de 
absorção atõmica) das matérias primas. No caso de feldspato são reali zadas análises de K

2
0, Na

2
0 e Fepr Os pri ncipais 

testes tlsicos realizados são análise gran ::l 'métrica , umidade, perda ao fogo, fusibilidade, escorTimento, densidade c teste 
de binil. 

Plantas de Lavagem de Caulim de .Junco do Seridó/Equador 

Segundo Bezerra c Carvalho ( 1997 ) existem nessa região I O unidades de bcndi ciamcnto de caulim, consideradas 
rudimentares e dcnorninad:~s. regionalmente, de decantadorcs. Essas unidades têm capacidade instalada, cada uma, entre 
600 c 2.400 t/ano. Ex istem ai nda outras duas unidades de processamento de caulim na região, com capacidade instalada 
de 12.000 t/ano. Os produtos obtidos são resultantes de lavagem e classificação e com granulometria abai xo de I 00 e 200 
malhas. O caulim produzido destina-se principalmente ao mercado de papel (carga ), cerâmica, tinta, plástico e borracha. 
Segundo ainda os mesmos autores, ensaios de alvcjamento realizados com os caulins da região mostraram a viabilidade 
técnica de elevar a al vura do caulirn em até 7 pontos. 

7. USOS INDUSTRIAIS E MERCADO 

Os pegmatitos respondem por gnmde parte da produção dos minerais industriais caulim, espodumênio, feldspato , mica, 
quartzo e gemas de cor ··· e de metais corno tantalita/colombita, bcrilo, lítio, dentre outros. O mercado consumidor dos 
minerais produz ido~ a partir da lavra dos pcgmatitos encontra-se nos mais di versos segmentos econõmicos, destacando-se 
JS indústrias de transformação setores vidreiro, cerâmico. papel c celulose, metalúrgico, elctrõnico e químico. A seguir, 
são apresentadas substàncias minerais e principais sctores consumidores: 
Berilo: cerâmica c vidro; 
Caulim : papel e celulose. cerâmica. tintas c verni zes, produtos farmacêuticos c veterinários, fertili zantes, vidro e 
borracha; 
Espodumênio: cerâmica, vidro, eletrodo para solda, tintas c vernizes, indústria química, metalurgia (fabricação de 
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alumínio primário. fabricação de baterias c indústria nuclear (fabricação de rcatorcs) : 
Feld.spnto: cerâmica. vidro. tintas. vernizes c clctrodo para solda: 
Mica: lamas para perfuração, material de fricção , tintas c vernizes: 
Quartzo: fundição . vidro. cerâmica. tintas. ve rnizes, sidcmrgia. abrasivos, perfumes. sabões. velas c indústrias 
clctrônicas; 
Tantalita/columhita: indústrias clctrônicas. supcrligas. carbctos de tântalo, produtos laminados e fiOs resistentes a 
corrosão c a altas temperaturas . 

A produção brasileira de minerais provenientes de pcgmatitos c:xpandiu-sc substancialmente ao longo das últimas 
duas décadas. Neste período. a intensificação da ocupação urbana c o crescimento c diversificação do parque industrial 
brasileiro ensejaram a elevação da demanda desses insumos. que equipara-se. cm algumas regiões do Brasil. <I escala de 
consumo dos paiscs desenvolvidos. 

Em contrapartida, não houve. por parte significativa do sctor produtivo nacional , sobretudo pela pequena c média 
mineração, as modernizações tecnológicas c gcrcnciais necessárias ao aprimoramento do sistema de produção -pesquisa. 
lavra e beneficiamento - o que tem-se tradu1.ido em diferenças desfavoráveis cm termos de qualidade. constância de 
suprimento e preços das matérias-primas nacionais, cm relação aos principais países produtores. prejudicando a sua 
comercialização c a co nquista de novos mercados emergentes. domésticos c internacionais. Essas deficiênc ias. aliada ao 
aumento da disponibilidade de minerais industriais para importação, têm afctado negativamente a c:xpansão da produção 
brasileira c a competitividade das indústrias consumidoras destas matérias-primas no País. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em síntese. cnfati1;11nos a seguir os pontos que cm nosso entendimento rcllctem a presente situação da geologia c da 
pesquisa geológica no contc:xto da c:xtração mineral na Província Pcgmatítica do Scridó-Borborema : 

i) existe um grande acervo de trabalhos geológicos na Província Pcgmatítica do Scridó. c:xecutados por agências do 
Governo Federal (SUDENE. DNPM, CPRM). Governos Estaduais e Universidades; 
ii) não houve transferência destes conhecimentos em benefício da comunidade produtiva, garimpeiros e pequenos 
mineradores, perpetuando-se. pela falta de inserção de novas tecnologias, as práticas de mineração predatórias. precárias 
e de baixo rendimento: 
iii) a contribuição efetiva da pesquisa geológica para o desenvolvimento da produção mineral dos pegmatitos do Nordeste 
tem sido mínima ou ausente: 
iv) os trabalhos de geologia jc'1 c:xccutados, inclusive os mais recentes, o foram sob paradigmas conceitualmcnte 
ultrapassados c incompletos, limitando as pesquisas aos pegmatitos do tipo "hetcrogêncos", c:xcluindo os do tipo 
"homogêncos" ; 
v) observou-se a carência de cartografia geológica. no que tange aos pcgmatitos, c a ausência de um banco de dados sobre 
os mesmos; 
vi) a e:xtcnsão em profundidade dos corpos mineralizados nunca foi investigada através de métodos corriqueiros de 
sondagem. Nem tampouco métodos indirctos, como os geofísicos, foram aplicados; 
vi i) por imposição do mercado. durante cerca de quatro décadas, a ênfase na c:xplotação dos pcgmatitos foi dirccionada 
para a produção de minerai s metalíferos (Ta, Bc, Sn. Li): a partir da última década, o foco passou a ser os minerais 
industriais (fcldspato c caulim) para as indústrias cerâmicas c de vidro. 
vi ii) atuahncnte. tanto os mincrélis metalíferos quanto os industriélis têm demanda c preços crescentes, o que enseja melhor 
economicidade na lavra c por sua vez requer um conhecimento geológico mais completo dos corpos de minério. de modo 
a pcmlitir uma avaliélção econômica c o estabelecimento de modelos de lavra racional c bem planejada. 

9. CONCLUSÕES 

Concluímos pela concepção de um projeto piloto. com o seguinte escopo: 
• aproveitamento racional c integrado de todos os minerais de valor cconômico contidos nos corpos pegmatíticos: 
• melhoria c normalização qualitativa dos produtos minerais oriundos da lélvra dos corpos pcgméltíticos; 
• inserção de tecnologias criativas éldequadas ao contc:xto social c econômico local e mnbicntalmcnte sustentadas; 
• inserção de práticas saudáveis de comercialização dos produtos minerais; 
• treinmncnto de recursos humanos locais, diretamcnte envolvidos nos arranjos produtivos. 
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