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RESUMO
A vcrmiculita é um mineral semelhante <Is micas (filossilicatos) constituída de silício. alumínio. magnésio. ferro e água.
em proporções variáveis. Este mineral apresenta clivagem basal paralela c ocoiTC cm placas compostas por finíssimas
Jamínulas supcrpostas. A principal característica que a diferencia de outras micas. como a moscovita, é que quando
submetida a temperaturas acima de 900 ''C, a água de hidrataçilo contida entre as suas lâminas se transforma em vapor,
c:-.:pulsando-a de modo irreversíveL constituindo flocos . A csfoliaçilo ou piroc:-.:pansilo ocorre na dircçilo perpendicular ao
plano basal c provoca um aumento de até 30 vezes o volume inicial. Esses flocos. denominados de venniculita esfoliada
ou e:-.:pandida, apresentam uma elevada área superficial específica c pequena massa. cm comparaçilo él venniculita
natural. Esta especial propriedade concede ao mineral uma grande importáncia industrial cm decorrência da diversidade
de aplicações. seja como isolante térmico c acústico, na purificaçilo de úguas residuais ricas cm sais dissolvidos e na
remoção de camadas poluentes de petróleo na superfície de águas occánicas, entre muitas outras.
Este trabalho objctivou a caracterizaçilo tecnológica c estudo das propriedades de csfoliaçilo térmica de vermiculitas
provenientes das jazidas de Santa Luzia c Massapé. procedentes dos estados da Paraíba c Piauí. A caracterização
foi realizada através de difraçilo de raios-:-.: (DRX), análise térmica diferencial (ATO) c tennogravimétrica (TG) e
microscopia elctrônica de varredura (MEV) acoplada com analisador de raios-:-.: dispersivo em energia (EDS). Os ensaios
de esfoliaçilo foram realizados cm forno-muna com variação dos seguintes parâmetros: granulomctria. temperatura e
tempo de residência. Os resultados da esfoliaçilo foram analisados cm tcnnos de massa específica aparente (m.e.a), antes
e após a e:-.:pansão, teor de vcnniculita c rendimento volumétrico da csfoliaçilo.
PALAVRAS-CHAVE: vcnniculita : caracterização: csfoliaçilo térmica: piroc:-.:pansilo : minerais industriais.

1. INTRODUÇÃO
A venniculita é um mineral pertencente à classe dos silicatos c <1 família dos filossilicatos . A sua origem é assumida como
sendo proveniente da ação do intempcrismo sobre os minerais biotita c flogopita . Entre suas principais características
podem ser citadas sua clivagem basal paralela c sua propriedade de se csfoliar ou C.\pandir na direção perpendicular
ao plano basal das placas, quando submetida a elevadas temperaturas. Esta última propriedade deve-se à água que se
encontra no espaço entre duas camadas t-o-t (tetraedro-octaedro-tetraedro) do mineraL que ao se evaporar, é bmscamente
desalojada. produzindo um aumento do volume. que varia de 10 a JO vezes o volume original. Esse aumento do volume.
gera um aumento da área superficial e diminuiçilo da massa especifica. Devido a essa propriedade. a vcnniculita é um
mineral de grande import<lncia econômica c industrial, sendo utiliz.ada nas mais diversas áreas. principalmente como
isolante térmico c acústico, entre muitas outras (H indman. 1994; Santos, 1989).
Em relação ú estmtura cristalina, esse mineral possui uma cela unitúria do tipo 2: I. constituída por duas folhas tetraédricas e
uma folha octaédrica entre elas. As folhas tetraédricas são compostas por tctracdros de silício (Si0 4 ) , onde ocasionalmente
o silício pode ser substituído isomorficamentc pelo alumínio. As folhas octaédricas silo formadas de átomos de alumínio,
o:-.:igênio c hidrogênio. compondo AJ(OH), onde o AI pode ser substituído por Mg. Fc. ou por outros elementos. Entre
as camadas t-o-t c:-.:istem duas ou mais folhas de moléculas de {Jgua arraqj adas cm um formato ou cstmlura hc.\agonal
onde os cMions trocúveis. principahncntc Mg. c também Ca c Na. encontram-se localizados entre as folhas de moléculas
de água. As venniculitas podem ser classificadas como di ou trioctaédricas. Nas dioctaédricas. duas das três posições da
folha octaédrica estilo preenchidas c nas do tipo trioctaédrico as três posições estilo preenchidas por Momos (Santos e
Navajas. 1981 ; Machado, 2000).
As venniculitas podem ser encontradas cm depósitos como macro c microvcnniculitas. As macrovenniculitas estão
constituídas de placas gr<.
.. ucm desenvolvidas. c silo de estmtura cristalina trioctaédrica (Bassct citado por Assunção,
I985) . As microvermiculitas possuem dimensões microscópicas próprias dos argilomincrais, apresentam uma maior
variação de sua composição química, o que dificulta diferenciá-las das csmcctitas, c podem ser tri ou dioctaédricas.
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Os depósitos que aprcscnt;un aplicaçôcs industriais s:lo. cm gc r~1l. de mac rovcrrniculitas. classific:lclas de :1cordo co m
a nalurc;.a da rocha matri;. cm qu:11ro categorias. que s:lo: oco rrência cm roc has m:"1ficas c ultramMi cas. ocorrência cm
.\istos c gnaisscs. oco rrê ncia cm rochas carbonalíticas c cm rochas gmníticas. Os maiores depósitos comerciais llllllldi:Ji s
ocorrem cm rochas rn:'!ficas c ullramMrcas c o material minerado é. normalme nte. co 11slituído de c:mwcl:ls mi st:1 s ou
intcrcslmtific:lçõcs de vc rmi culita+biolila ou ,·crmiculit:r+llo gopila (J lcnnics c Stcllin. I!J78)
Os depósitos de ,·c rrni culita mai s importantes encontram-se no s Estados Unido s c Áfri c:1 do Sul. que respondem por
mais de 80'% das rese rva s mundiais . Outros depósitos de interesse co mercial se locali;.am no Grasil. Rússia . Zimbab\YC
c Jap:lo. entre outros. No BrasiL os principai s depósitos situam-se nos estados de Goi:ís. Bahia. Pi:mí. Paraíba c P:nan:í
c ocorrências s:lo citadas nos cst:1dos de Minas Gcr:lis. Cear{!. Mar;mh<1o. S:lo Paulo c Ri o de Janeiro. fa;.cndo um total
de 17.7 milhões de tonelada s de rcscf\·as medidas. indicada s c inferida s do mineral (Sum:'trio Mi11cral 2000) Os dados
estatísticos sobre rese rvas c produç:!o mundial indicaram que. no Bt~1sil. as reservas co rrespondem :1 8. 1:1'!1., elo total c :1
procluç:lo brasileira cm 2000 par1icipou co m -Ul8% do total produ;.ido. concedendo ao 1x1is o quarto lugar 11:1 produç:lo
global de concentrado ele ,·c rrni culita n:lo cs foliacla . Quatro empresas foram rcspons:'Jvci s por essa produç;1o. A Euc:HC.\
Mincmç:1o elo Nordeste S.A que opc m no cst:Jclo ele Piauí. responde por :i7.0'Y.,: a Mamoré Mincraç:1o c MincrtccMincraç:lo c Comércio Llcla .. ambas cm Goi:'1s: c a Mincraç:1o Phocni.\, na B:lilia. proclu;.iram o restante (Mineral
Commodit v Summarics 2000. Sum:'!rio Mincral2000) . A produção de concentrados de vcrmiculita da Uni:1o Brasilcir:1 de
Mincraç:1o. que opera m Par:ríba. n:!o é conhecida .
O panorama futuro elo consumo de vcrmiculita csfoliada é bastante promissor. com um potencial <HIIncnlo co mo iso lante
térmico c acústico :1 mediei:! que vai sendo gc ncr:rli;acl:l c abrindo-se 110vas apli cações na técni ca ele iso lamento para
conforto das habitações c locais de trabalho. m purific:1ç<1o de :'!guas residuai s ric:1s cm sais di ssolvidos c na rcmoç:lo de
camadas poluentes de pct rólco na superfí cie ele :'1guas occfmicas. 1\ sua proeluç;lo conta com algunws v;mtagc ns que s:1o
sua facilidade no processo de beneficiam ento que. rotineiramente. se limita :1 separaç;1o a seco (ou a t'rmido) das placas elo
mineral c :1 sua csfoliação. Essas ,·:mtagcns inllucnciam na rcduç;1o de custos de processamento. favore ce ndo ao mercado
consumidor com preços mais competitivos (Parente. I!J8ú).
O prese nte trabalho objclivou a caractcri;.aç:lo tecnológica de amostras de minéri o c co ncentrados procedentes das
ja;.idas de Massapé-PI c Santa Lu;.ia-PB. ,·isando rcali; ar um estudo comparativo com essas duas amostras de diferentes
procedências. cm termo s de co mposi ç:1o mine ralógica c de suas propricclaclcs fí sicas. como massa espcc ífrca aparent e c
ele csfoliaç<1o

2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL
Amostras do minério. do concentrado c elo rejeito foram colctadas clirctamcnlc na j:vicla c na usina pertence ntes :Is
empresas Uni:1o Brasileira ele Mincra ç:!o- UBM. locali ;"tda no município de Santa Lu;.ia- Pl3 c Eucalc\ Mineral Lida ..
locali ;.acla no muni cípio ele Queimada Nm·:1- PI. Em torno de -WO L de materiaL proveniente ele cada uma cl;1s empresas.
foi secado :'1 temperatura ambiente c submetido :1 homogc nci;.ação c :1o quartcamcnto. para obtcnç:lo de sub-amos tra s de
:i kg c I kg. Com essas amostras foram rcali ; adas anúliscs granulométricas c ensaios de pcnciramcnlo a t'rmido c a seco.
utili1.ando-sc um agitador mccúnico tipo m-tap c peneiras ela série Tvlcr. Al gumas dessas fraçõcs foram sclcci onaelas c
prcpamclas. aelcquanclo-as cm massa c cm gr:mul omctria. Nessas fraçõcs. as placas ele vcnniculila eram scp:1radas ele
outros minerais através de catação manual c estas foram destinadas para os ensaios de caractcri;.aç;lo.
As anúliscs de ATO c TG foram rcali;.aclas no equipamento BPEng. Modelo RB-:1000 utili;ando-sc alumina como padr:!o.
ta.\a de aquecimento de 12.5 "C/rnin. atnrosfcr;1 ele ar. temperatura mú., ima ele 1000 ''C c granulomctria do matcri:rl ele
-0.07-J. mm. O estudo de difraç:lo de raios-.\ foi rcali1.ado cm um clifratômctro Sicmcns utili ;~mdo-sc amostras do minério
c elo concentrado cominuídas a -0.(l74 mm. A car:lctcri;.aç:lo no microscópio clctrônico de varredura foi rcali;.ada cm um
aparelho Lcica S-140 acoplado com dctctorcs de raios-.\ dispersivo cm energia c ele clétrons scc uncl:írios c rctrocspalhados,
com fci.\c clctrônico de 20 kV c WD de 2:i mm. sendo WD"' dist:íncia de trabalho. As :unostras foram prcüuncntc
mctali1.ada s com ouro.
Os testes ele csfoliação térmi ca foram cfctuado s :ltcmpcratura de 0:i0 ''C e mpregando-se um forno-mulla da marca Quimis
Model o Q-:l 18024 de 4000 W. com termopar de NiCrNi c controlador digit:rl de lcmpcmlura . As dimensões da cfumra
do forno eram: I:Í.\ 15.\ ] 0 cm. As dimensões do cadinho foram: I :Í.\ I0.\2.:i cm . construido cm chapa de aço ele <U mm ele
espessura. O cadinho possui uma haste de aço de 50 cm de cor11primcnto. cuja funç:lo era de agitação elo material dentro
da cfunara c com isso gamntir que todas as partículas fossem igualmente aquecidas c sujeitas a um regime ele turbulênci:1
O recipiente. sem amostra. era colocado no interi or do fomo até se alcançar a tcmpcraluto . _:ada. Os ensaios foram
rcali;.ados com amostras do concentrado de vcrmi culita nas seguintes granulomctrias c tempos de residência : (-8+4) mm.
tempo(, s: (-4+2) mm. tempo 5 s: (-2+ I) mm. tempo :i s: (-I +O.:i) mm. tempo 4 s: c (-O.:i+O.:l) mm. tempo 4 s. O material
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(I O g) era colocado por gravidade c após o tempo estabelecido era retirado c colocado cm um recipiente. Este ensaio era
rea li zado até se completar 50 g de material para cada amostra. O material csfoliado era então resfriado até a temperatura
ambiente.
Com os produtos esfoliados foram determinados os seguintes panlmetros: massa específica aparente solta (m.e.a.), teor
de vcrmiculita (%)c rendimento volumétrico da esfoli ação (q). A determinação desses parâmetros, conforme citado por
Castro ( 1996 ), foi efetuada com base nas normas recomendadas pela The Vermicu/ite Association, instituição americana
que padronizou a metodologia dos ensaios técnicos refere ntes à vcrmiculita e seus produtos . A massa específica aparente
(cm kg.m ' ) era determinada antes c após a esfoliaçào utilizando a norma VA I 06-90. A determinação do material não
esfoliado e o teor de vermiculita ('%) foi cfctuado através da norma VA I OX-90. O rendimento volumétrico da csfoliação
(emmgL 1) foi determinado usando-se a norma VA 107-90 (Castro, 1996).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados de difração de raios-x mostraram que o minério de vcrmiculita -PI é constituído pelos seguintes minerais:
filossilicatos: vermiculita, biotita, pirofilita. ilita e montmorillonita. Entre os piroxênios foram identificados augita e
diopsídio e entre os anfibólios: tremolita e actinolita. Entre os fcldspatos: microclínio e albita: os carbonatos: calcita,
dolomita e siderita e entre os silicatos, o quartzo. No minério de vermiculita -PB foram identificados os filossilicatos:
vermiculita, biotita, moscovita, ilita, talco e serpentina. O piroxênio detectado foi o diopsídio e os anfibólios: actinolita c
hornblcnda. Nessa amostra também foram identificados o Feldspato microclínio c os carbonatos: calcita e dolomita e um
óxido de ferro , goethita.
Os difratogramas obtidos com amostras dos concentrados (produtos comerciais) da vermiculita -PI c vcnniculita -PB
indicaram que a ve1miculita é a espécie mineral predominante. Esse mineral apresenta os picos característicos nas
posições: 28 = 5,99 (14,70 Á), 28 = 18,41 (4,82 Á), 28 = 24,X2 (3,62 Á), 2H ,= 30,97 (2,X9 Á), 20 = 37,56 (2,39 Á), 28
= 60,11 (1,53 Á), 20 = 64,44 (1,45 Á). A ve1miculita apresenta uma reflexão basal na posição 20 = 5,99 (14,70 Á). A
interestratificação de vermiculita+ biotita foi detectada pela presença de um pico localizado na posição 20 = 6,90 ( 12,98
Á). A presença da biotita e/ou interestratificação de vermiculita+biotita foi verificada em ambas as amostras. Estes
resultados corroboraram os trabalhos reali zados anteriormente por Hennies c Stcllin ( 197X), Assunção ( 19X5), Machado
(2000) e Martins et ai. (200 I).

O estudo de microscopia eletrônica de varredura realizado com amostras de concentrados mostrou que a venniculita -PI
apresenta-se em lâminas constituindo placas, de dimensões variadas, devido à natureza friável do mineral. Na Figura I ,
as placas podem ser observadas apresentando superfícies limpas, embora não possuam uniformidade mineralógica na
superfície dos planos. A Figura 2 mostra um detalhe de uma pmiícula de vermiculita -PI (centro da micrografia) no qual
foi detectado óxido de manganês (parte mais clara da partícula), compondo depósitos c distribuídos na superfície do plano
basa l. O teor de MnO não foi determinado quantitativamente neste trabalho mas é provável que esse valor seja pequeno .
Os estudos efetuados por Assunção ( 19X5) c por Machado (2000) com amostras da mesma procedência analisaram o
teor de MnO através de absorção atómica c microssonda eletrônica c encontraram teores de MnO de 0,03'% e 0,06'%,
respectivamente.

Figura I - Micrografia da amostra do concentrado de
vermiculita -PI. Aumento 55x.
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Figura 2- Micrografia mostrando em detalhe uma placa
contendo um depósito de óxido de manganês (parte mais
clara). Aumento 400x.

•

XI X FNTMM E - Rec ife. Pernambuco - 2002

As p<lrlículas assinalacl:1s na mic rogr:lfla (F igu ra I) co m os números I (centro ela micrografia) c 2 (parte inrcrior csqucrcl:l da
mi crografia) roram anali sadas por EDS c os espec tros são aprese ntados nas Figuras :1 c .:1-./\ partícula I é ele uma vcrmicul it:L
cont endo :llém elos elementos Si. AI. Mg c O. outros como Fc c Ti (Figura :1). A partícula 2 trata-se poss ivelmente de uma
biotit a. j:'1que co ntém os mesmos ele me ntos que co mpõe m :1 vc nniculita. porém o pi co correspondent e ao Fc apresenta
mai or int cnsicl:telc. o pico elo Mg é menor c aparece m picos elos elementos K c Ca (F igura .:1- ) A presença elo K é marcante
na biot it <l. especialmente quando esse el emento cncont ra-se cm teo res acima ele 2.5 '% (M:1chado. 2000). Com rclaç;lo
ao Ca. este pode se r provenie nte de uma assoc iaç<1o da biotita pro,·m·elmcntc co m piro:-:ê nios (augila ou diopsidio) Em
geral. a idcntificaç<1o da biotita através de MEV é bastant e dirícil c por essa limitaç<1o. a partícula 2 pode ser mesmo uma
biotita. bem co mo pode tratar-se de uma int c rcs tt~ltifi c aç:!o ele ,·cnniculita+bi otita.
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Figura 3- Espec tro EDS ele uma placa ele ' ermiculita .
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Figura .:1-- Espec tro EDS ele uma plac:1de bio tita ou
intcrcstratifi caç;lo ele vcrmiculita+bwtita.

As F i g tii~ I S 5 c ú represe ntam as nli crograli as pertence ntes a conce ntrados de vcrmiculita -P B. Em co mparaç:lo :i
vcrmiculit:t-PI. a vcrmiculita- PB ap resenta as pla cas com supe rfícies menos limpas: algumas vc;.cs a supcrrtcie e\ posta
é mais li sa c cm outras obsc rv:t-sc rrcqiient cment c as placas co mpondo cst ntturas se melhant es a agregados. T:nnbétn
aprese nta maior quantidade de finos. provav elmente. por ser mais rri:'l\·el c possuir pouca unifonni cladc mincralógiC<L
Essa dc nominaç<1o de mi ca em agregados ro t cl:l d:1 el e\ ido :1 tc:-: tura cl:ls placas. que apresent am 'isivcis cst:1clos de
altcraç:lo mineral ógica (F igura 5) Segundo De la Call c c Suquct. citados por Mac hado (2000). o processo de altc raç:lo
ocorre na scqiiência de transronmç:lo seg uint e: mica (b iotita ou fl ogopita) ........ \C rmiculita -• csmcctita. Nas Fi gura 5 c
(, mostram-se detalhes ele placas de mica c sua assoc iaç:lo co m cspinélio (rase mais clara na mi crografia ). Este mincr:1l
ocorre constituindo depósitos c cristais. co m teores provm·clmente pequenos. Anúli scs ele EDS inclic:1ram trata r-se ele
um cspinélio. co nte ndo ferro. cromo c o:-:igê ni o. O estudo rcali ~:aclo por Assunçiio ( I ')85) com amostras de dirercnt es
procedênci as elo cst:1do da Paraíba determinou o teo r de Crp , atra,·és de abso rç:lo at ômi ca c enco ntrou teo res na fai .\a
ele O.l .l'X, :10. 22%.
Os resultados ele /\TD c TG encontram-se aprese ntados na s Fi guras 7 c 8. As ctm as de /\TD c TG aprese nt am um
co mport ament o muit o se melhante para amba s as amostras. Os dois princi pai s picos cnclotérmi cos (Figu ra 7 c 8) apmcce m
nas temperatura s de 200 c .l OO "C. onde o primeiro é mais pronunciado que o segundo. Peque nas variações elas ctliYas ATD
roram obse tYaclas. cm termos ele int ensidade c posi ç:io dos pi cos. entre O c 150 "C. Essas variações s:1o mai s intensas pa1~ 1
a \·ermiculita -PB . /\s perdas de massa. refere ntes ú e\·aporaç:lo de úgua que ge rou um pico endoté rmico co mum mínimo
em 200 ''C. foi de 12% para ambas as amostms. Segundo De La Callc c Suquct ci tado por Machado (2000). o scgu11do
pico. a :100 ·'C. indica uma mudança da camada de :'tgua para uma fase aniclra . Para ambas as amos tra s :1s int ensidades do
primeiro c elo segundo pi co s:1o parec idas bem co mo s:1o també m se melhantes as va riações ele perda de :'tgua Grim . cit ado
por Machado (2000). mcncion:1que a int c nsicl:lclc desses picos cst:'t clirct:nncntc relac ionada ú quantida de ele :'tgua co nti da
na amostra c por sua vc;. a quant idade dessa :'tgua depende da co mpos iç:lo mine ralóg ica elas mes mas.
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Figura 5 - M icrografia mostrando a morfologia c textura
de amostra do concentrado de vermiculita -PB c sua
associação com espinélio (fase mais clara). Aumento:
850x.
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Figura 6- Micrografia de uma placa de vcrmiculita -PB
mostrando a sua associação com cspinélio (parte mais
clara). Aumento: 275x.
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Figura 7- Curvas TG e ATO de amostra do concentrado
de vermiculita-PB.
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Figura 8- Curvas TG e ATD de amostra do concentrado
de vcrmiculita-PI.

A variação da massa, na faixa de temperatura entre 300 e 800 "C. foi de aproximadamente 5'% para ambas as amostras. A
amostra de vcrmiculita -PI apresenta dois picos endotérmicos, um a 750 "C e outro a 830 "C, enquanto que a amostra de
vermiculita -PB apresenta apenas um pico endotérmico a 830 "C, caracterizando diferenciados processos de dcsidroxilação.
Ambas as amostras apresentam um pico exotérmico a 840 "C. Acima desta temperatura, a decomposição térmica restringise à recristali zação de uma nova tàse mineralógica , com a destruição da anterior c perda de toda a úgua de dcsidroxilação .
Esta tàse mineral é a enstatita, que também foi confirmada através de DRX por outros autores (Machado, 2000; Martins
et ai. , 200 I; Lowell , 1977). A variação exotérmica apresentada por ambas vermiculitas entre a temperatura de 340 e 750
"C pode ser interpretada como sendo devida à oxidação do ferro Fe 2 ' cm Fc' ' (Mackcnzie, 1957).
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t

Os resultados dos ensaios de esfoliação térmica encontram-se apresentados na Figura 9. Os resultados de m.e.a.
representados na Figura 9a mostraram que, após a esfoliação, a amostra de vcrmiculita-Pl apresentou menores valores de
m. e.a, em todas as cinco !rações granulométricas, em relação à amostra-PB. Este comportamento deve-se, possivelmente,
às di fcrenças na composição mineralógica e não ao conteúdo de água de hidratação presentes nessas amostras. As
diferenças na mineralogia referem-se ao grau de interestratificação de vermiculita+biotita (ou vcrmiculita+tlogopita)
que deve ser maior na amostra do Piauí . Quanto maior essa interestratificação, maior será a dificuldade de difusão das
moléculas de úgua, acentuada pela presença de cátions potússio, no caso de uma interestratificação com a biotita, entre
as camadas t-o-t. As moléculas de água, cm estado de vapor, exercem uma maior pressão sobre as camadas t-o-te saem
de uma forma mais explosiva, conduzindo ao aumento da esfoliação (Machado, 2000). Os ensaios foram cfctuados à
temperatura de 950 "C e tempo de residência de: 6 s (-8+4mm), 5 s (-4+2 mm) c (-2+1mm) e 4 s (-1 +0,5 mm) e (-0,5+0,3
mm).
Por outro lado, a m.e.a. decresce com o aumento da granulometri a. A fração ( -4+8 mm) da amostra de vcnniculita -PI
possui o menor valor de m.e.a., em comparação às outras granulometrias. Esse comportamento deve-se a que nas placas
de maiores tamanhos, as moléculas de água têm de se deslocar a maiores distâncias; isto é, as barreiras estruturais são
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maiores para saírem de dentro do espaço intcrcamada (Santos c NmAias. 1981 ). Com isso. aumentando-se a granulomctria
das placas. aumenta-se a velocidade de rompimento da camada de úgua. gerando-se flocos mais csfoliados.
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Figura 9- Efeito da granulomctria sobre (a) a massa específica aparente (m .e.a) c (h) o rendimento yofumétrico da
csfoliaçilo (i/) de amostras de concentrado de vcrmiculita -PI c vc nniculita -PB .

O rendimento volumétrico da csfoliaçilo quantifica o volume de material csfoliado cmmL porcada grama de concentrado
ou de minério. A Figura 9b representa a Yariaç<
1o de 'I cm funç;1o da granulomctria do materiaL Essa figura mostra que
a vcrmiculita-PI apresentou maiores valores de 'I cm relaçilo ;I vcnniculita-PB . Para ambas as amotras. observa-se um
aumento do valor de 'I com o aumento da granulomctria. A maior csfoliaçilo da vcnniculita-PI deve-se. provavelmente. às
variações na composição mineralógica. ou seja. a intcrcstratificaçilo de vcnniculita+biotita é maior nessa amostra . Esses
resultados. tanto de m .e.a quanto de 'I · permitiram constatar que melhores resultados de csfoliaçilo foram obtidos com a
vcnniculita-PL
Nas Figuras IO c II está representado o efeito da tcmpcratum c do tempo de residência sobre o rendimento volumétrico
da csfoliaçilo . A Figura IO mostra que. para ambas as amostras. com o aumento da temperatura há um aumento do valor
de TJ- O maior valor de 'I · que foi de 6.4 c de 5,9 para a amostra de PI c da PB. respectivamente. foi alcançado com 950
''C. Os ensaios foram realizados com concentrados de granulomctria (-4+2 mm) c tempo de residência de 5 s. O aumento
da temperatura influenciou di reta mente na 111.e.a. c no teor de vcrmiculita . Nesta temperatura. foram obtidos os menores
valores de m. e.a . c maiores teores de vcnniculita.
Em rclaçilo ao efeito do tempo de residência. foi observado um aumento muito mais acentuado de 'I entre 2 c 10 s (Figura
11). Entre lO c(>() s o valor de 'I manteve-se cm um patamar. O aumento do tempo de residência também influenciou
na m.e. a. c no teor de vcnniculita. Uma diminuiçilo da m.e.a. c um aumento do teor de vcnniculita foi constatado ser
mais pronunciado entre 2 c 10 s. alcançando uma cstabilizaçilo acima de 10 c até 60s. Os ensaios foram realizados com
concentrados de granulomctria (-4+ 2 mm) c temperatura de 950 "C.

É bastante provúvcl que aumentado-se a temperatura para valores acima de I 000 ''C c tempos de residência maiores de
60s. os valores de 'I diminuam c os da m .e.a . aumentem, devido às reações internas c ;-I fonnaçilo de novas fases minerais
que conduziriam à obtcnçilo de um material muito mais denso c muito mais friávcl (Machado, 2000).
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4. CONCLUSÕES
Os estudos de caracterização vcrificarmn que as amostras apresentam diferenças mineralógicas na composição do minério
c do mineral vcnniculita. A vcrmiculita, mineral de uso comercial. foi identificada isolada cm placas ou partículas c
compondo placas com intcrcstratificações de vcnniculita+biotita (ou vcnniculita+llogopita). Estas diferenças na
composição e/ou intcrcstratificaç;lo inllucnciaram sobre as propriedades de csfoliaç;1o das vcrmiculitas da Paraíba c do
Piauí.
Foi observado que. cm ambas amostras, o mineral vcrmiculita não apresenta uniformidade mineralógica na superfície
c:.;posta dos planos. Na mnostra -PI. foi detectada a presença de depósitos de uma fase mineral constituída de um óxido
de manganês (Mn02 ). Na amostra -PB. as placas apresentam um maior estado de altcmç::io mineralógica. cm relação ;I
amostra -PI. c encontram-se associadas com cspinélio (mineral de cromo c ferro), que compõe cristais c depósitos na
superfície exposta das placas.
Os resultados de csfoliação. avaliados através da m.e.a c do rendimento volumétrico. indicaram que a vcrmiculita -PI
apresentou uma ligeira vantagem cm relaç::io ;i amostra -PB. Entre as amostras. a vcrmiculita do Piauí apresentou menores
valores de m.e.a c maiores valores de 11, quando determinados cm função da variação da granulomctria. da temperatura
c do tempo de residência. As diferenças nas propriedades de csfoliação entre as amostras deveu-se <Is variações de
composição mineralógica ou ao grau de intcrestratificação, mais acentuadas na amostra -PI , c não ao conteúdo de água de
hidratação, que para ambas amostras é semelhante.
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