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RESUMO 

A região conhecida como " Proví ncia do Seridú-Borborema' ' , s ituada nos estados da Paraíba e do Rio Grande do 
Norte, é uma importante fo rnecedora de insutnos minerais para as indústrias cerâmicas brasi leiras . Nesta região 
ex istem depósitos de rochas pcgmatíticas, com d evadas quantidades de quartzo, caulim, mica (moscovita) e feldspato, 
a lém de outros insumos minerai s. Entretan to, o benefi c iamen to da rocha pcgmatítica produz um grande volume de 
rejei tos com elevados teores de moscov ita (conhecida como mica lixo), que necessita de um benefici amento para 
futuras aplicações industri ais. o que pode resul tar numa diminuição do impacto ambiental da região pegmatít ica do 
Seridú. A moscovi ta tem grande aplicação como substrato para a produção de pigmentos perolizados, à base de Ti0 2, 

utilizados notadamente na indústria de tintas, cosmét icos e plásti cos. Para tal, a mica precisa apresentar morfologia 
arredondada e granulometria em torno de 50 Jlm, além de baixos teores de fe iTO (< 1%). O objeti vo deste traba lho é o 
benefi c iamento da mica li xo, visando agregar valor ao produto, utilizando métodos de concentração gravíti ca, 
moagem e lix iviaçào, para ohtcr um produto adequado ao uso como substrato para síntese de pigmentos perolizados. 
Os resultados obtidos de tamanho de partícu la c análi se química demonstraram que o bene fic iamento fo i e tlcaz. 

PALAVRAS-CHAVE: moscovita,bencficiamcnto,impacto ambiental, pigmentos. 
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I. INTRODUÇÃO 

A mica é um termo genérico aplicado ao grupo de minera is alumino-silicatos complexos que possui estrutura lame lar 
(Dana-Hurlbut, 1957), compreendendo diferentes composiçôcs químicas c propriedades llsicas. A moscovita . como 
mineral primário, origina-se de rochas como pegmatitos c alasquitos. Na compos ição mineralógica dos pegmatitos 
predo minam os fcldspatos, quartzo c micas (moscovita e biotita) . Outros minera is treqüentemente encontrados são: 
turmalina, bcrilo, espodumênio, tanta lita. co lumbita, cass ite rita e minera is de terras ra ras, entre outros (Luz et a i. . 
2003). O caulim, o quartzo e o feldspato são obtidos pela exploração das rochas pegrnatíticas da regi ão do Seridó
Bo rborerna utili zando método de lavra, em geral , a céu aberto com emprego de equipamentos convenc io nais (uso de 
trator, retro-escavadeira e carregadeira frontal ). Esses minerais são utili zados na indústria cerâmica c o seu processo 
de extraçào gera uma elevada quantidade de moscovita. q ue provoca impacto amhienta l devido ao seu acúmulo em 
grandes quantidades estocadas a céu aberto . Além di sso, esse mate ri al ocasiona sérios problemas de saúde aos 
mineradores, já que permanecem cm contato com o mesmo por longos períodos de tempo. O aprovei tamento da 
moscovita para fins nobres, minimizaria o impacto ambient al, além de proporcionar a geração de t!mprego na região. 

A moscovita é tlex ivc l e fac ilmente dclaminada. Essas 15minas possuem plasti c idade c são termicamen te estáve is até 
920"C. A moscovita é transparente e resi stente a ataques químicos e té rmicos . Porém, trata-se de um materia l de 
dific il cominuição, dev ido à sua a lta plas tic idade, possuindo índice de Hond (WI ) igual a 163,35 kWh/t que é muito 
elevado quando comparado, por exemplo, com o quartzo que possui um (Wl) de 15,X9 kWh/t (Harbcn. !9R9). Deste 

modo, para se moer a moscov ita a uma granulometria fin a (< 100!-lm), necessita-se de lo ngo tempo de residênc ia nos 
moinhos, resultando em consumo elevado de energia. 

A moscovita tem sido aproveitada em várias aplicações ind ustria is, um exemplo disso é seu uso como substrato para 
síntese de pigmentos peroli zados, à base de Ti02, que são usados na indústria de plástico, cosméticos, tintas. 
brinquedos e outras. Para que a moscovita seja utili zada com esse fim, a mesma deve ser cominuída abai xo de 50 pm 
(Andry, 1992) e deve conte r um teor de ferro abai xo de I%. Todav ia, a moscovi ta estudada neste traba lho possui um 
teor original de fe rro de 3,6%, necessitando de tratamento para redução do mesmo. O presente trabalho tem por 
fina lidade beneficiar a moscovita (rejeito ), levando cm co nta a relação custo-benefíci o . resultante das atividades de 
mineração da reg ião pcgmatítica do Scridó-Borboreona , para futuras apl icações industria is, notadamcnte, nos setores 
de coloritlc ios, cosméti cos , etc. Como resu ltado, espera-se a geração de riqueza para a região e redução do impacto 
ambiental causado pela mica lixo c, ao mesmo tempo, possibilita r ao pequeno on incrador urna a lternati va tecno lógica 
para o aproveitamento desse bem mineral , que a principio não possui nenhuma aplicação. Para atin gir esse objeti vo . 
foram utili zados métodos de concentração graví tica, moagem c lixi viaçào, obtendo-se um produto tina! com 
características adeq uadas ao seu uso como substrato na s ín tese de pigmentos pcrol izados. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Inic ia lmente, fo i rea lizada uma v isita à região pa ra co letas de amostras c inlo rmaçôcs técnicas sobre a mica li xo na 
região pegmatítica do Nordeste. Para tanto, foram coletadas 500 kg de mica li xo com granulometria aba ixo de 3 mm 
em uma un idade de classificação (pcneiramcnto) de mica cm C urra is Novos (R N). que foram enviadas ao CETEM 
para estudos em esca la de labora tório . A Figura I. a segu ir, apresenta o flu xogra ma util izado r ara o benefi c iamento 
do material cm estudo. 
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Figura I - Fluxograma usado no processo de beneticiamcnto da moscov ita . 
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Na etapa seguinte, a amostra foi secada ao so l c homogenei zada cm pilha. da qual t(Ji retirada uma amostra de 50 kg 
para ensaios de laboratório. Os ensaios de concentração foram conduzidos cm mesa vibratória com amostra de 30 kg. 
cuja fi·açào pesada fo i descartada como areia t: rcprL'scnta va, aprox imadame nt e, 20c~--1) L'lll 1nassa da alimentação 
(Figura 2). A fraçào leve !(li colctada como concentrado de mica que foi tk slamado c submetido ú etapa de moagem 
em moinho vibratório utilizando corpos moedores de alumina c taxa de alimentação no moinho de 5 kg/h. cm sistema 
continuo e com peneira classilicadora de 44f.lm colocada na saída do moinho. 

Após a etapa de moagem. as amostras cominuidas l(lram submetidas ú anúli sc química pelo método de absorção 
atômica para determinar o teor de ferro c como os resultados obtidos nuo eram sat isfatórios. seguiu- se a etapa de 
lixiviaçào com a fin alidade de remover o ferro cont ido na amostra original. Foram reali zados testes prel iminares de 
li xiviaçào, com acido clorídrico e ác ido sulfúrico a 5M , que correspondem a 15,3 c 2XJl'% V/V, respect ivame nte. 
durante 120 e 240 min (Paiva. 2002) c os produtos foram nuvamcntc anali sados por absorçüo atôn .ica. 

Com base nesses resu ltados. optou-se por novos testes de lix iviaçãu, utili zando somente o úcido su lfúrico em várias 
concentrações (5, I 0.15.20 e 25 'Y. , V /V). por se tratar de um produto mais cconúmico. Assi m. fo i poss íve l avaliar a 
concentração mais adequada para obtenção do proJuto desejado (Figura 3 ) .. utilizando os mesmos tempos de 
lixiviaçào selccionados nos testes preliminares ( 120 c 240min). As amostras com teores de Fc abaixo de I% foram 
testadas, na síntese de pigmen tos pero li 1.ados. 

../·:,..-~~.' . 

~~E!F;~·.: - .~.~:'· 

Produto da r.·tesagem 
Moscovita e LanldS 

Figura 2 - Pilha de homogene ização com amostra original c o produto da mcsagcm, isto é. moscov ita c lama. 

Figu ra 3 Amostras de moscovita '"io lixiviada c após a lixiviaçüo. 
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3. RESULTADOS e DISCUSSÕES 

A concentração gravítica cm mesa vibratúria, proporcionou a remoção da areia e dos minerais pesados contidos na 
amostra de mica li xo estudada. 1\ anitlisc dos resultados revdou que a fraçào pesada da mesa corresponde acerca de 
20'Yo cm massa da alimentação. A traçào leve obtida na mesa é composta de moscovita c lamas . 

A des lamagem da porção leve. obtida na mesa, permitiu a remoção do material com granulometria abaixo de J 7 f.!tn, 

sendo o material retido o pré-concentrado de moscovita. 

A cominuiçào utilizando o moinho vibratório cm circuito cnntínuo evitou que ocorrcss<: a sobremoagem do material 
proporcionando a obtençüo de um produto com granulomctria 100'!.-;, menor que 44~tm. Além disso, segundo 
Wellcnkamp, 1999, o moinho vibrntório produz. por lúrças d<: arraste, partículas de mori(Jlogia arredondada e 
observando o produto da moagem, utilizando mi<.:roscúpio elctrúnico de varredu ra com aumento de 4000 x, conforme 
Figura 4 abaixo, percebe-se que as panículas, de um modo geral, possuem este tipo de mori(Jlogia c tamanho < 50 
fllll , corroborando com os dados da literatura c atendendo deste modo, as cspccilicaçôes exigidas para aplicaçôes em 
pigmentos pcrnl izados . 

Figura 4: Partícu las de moscovita moídas cm moinho vibratório tipo Palia 

1\ primeira etapa da lixiviaçiio constou de testes com os úcidos clorídrico c sullürico, ambos a 5 M, c os resultados 
revelaram que a lixiviaç~1o é eficien te cm amhos os úcidos, independente do tempo e que o teor de ferro de todos os 
produtos lo i menor que I':!,, (Tabela I). Assim, com o objctivo de otimizar o processo, levando em consideração a 
relação custo/beneficio. li>ram testadas soluçi\cs mais diluídas de úcido sulfúrico, com os mesmos tempos utilizados 
anteriormente ( 120 c 240 min) c os resultados indicam que é possível obter. por li x iviaçiio, um produto de moscovita 
com baixa coi1ecntraçiio de II ,SO, cm menor tempo (Figura 5). 
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Tabela 1: - Resultados da lixiviaçào do pré-concentrado de moscovi ta . 

Condições operacionais dos ensa ios de lixiviaçào cm temperatura ambiente. 

Ácido (5M) Tempo (min) T cor de ferro 'Yu 

H,so. 120 

H2S0 4 240 

HCI 120 

HCI 240 

Alimentação 

Análise do produto da lixiviação da 
moscovita expresso em % de Fe 

3 • 
~ 2,5 
o 

Cll 2 
u.. +120 min 
Cll 1,5 

•240 min "tl 

o 1 

{!!. 0,5 • • • • • • 
o 

o 10 20 30 

%V/V 

0.75 

0,74 

0.73 

0,71 

2,8 

Figura 5: Teor de Fe analisado após lixiviação da moscovita usando diferen tes concentrações de H2S04 duran te 120 
min c 240 rnin. 

4. CONCLUSÕES 

O método de benefi c iamento da mica lixo possibilitou a obtenção de um insumo mineral adequado à produção de 
pigmentos, que são produtos de elevado va lor agregado, além de tratar-se de um processo de baixo custo de 
processamento. 

O ác ido sulfúrico pode tornar-se viável para o processo de li xiviaçào dos minerais portadores de ferro contido no pré
concentrado de moscovita. por ser um produto de maior disponibilidade no mercado c com baixo custo. quando 
comparado ao ác ido clorídri co. 
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A análise dos resultados revelou que é possível obter um produto de mosc:ovita com teor de ferro na faixa de 0,55 a 
0.60%. c morfologia arredonda. portanto adequado às aplicaçôcs nobres nas indústrias de colorit1cios. 
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