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RESUMO 
 
No Nordeste brasileiro, em uma área que abrange parte dos estados do Rio Grande 
do Norte e Paraíba, denominada de Província Pegmatítica da Borborema, há a 
ocorrência de caulim, um bem mineral de ampla e diversificada aplicação na 
indústria. Os municípios destaques em sua extração e beneficiamento são: Junco do 
Seridó-PB e Equador-RN, neste último há a presença de algumas empresas que 
não o extraem, mas beneficiam o produto da lavra de garimpeiros da localidade. Em 
uma delas foram colhidas amostras do rejeito denominado “Borra fina”, material de 
partículas menores que 16 mm, porém supostamente grandes para peneiramento 
em telas de 200 malhas. Estas amostras foram submetidas a estudos laboratoriais 
através de secagem, homogeneização, quarteamento, peneiramento e 
hidrociclonagem, variando a taxa de alimentação e posterior peneiramento a fim de 
alcançar-se conhecimento da razão granulométrica do overflow e da possível 
presença de caulinita.  
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ABSTRACT 
 

In the Brazilian Northeast, in an area that covers part of the states of Rio Grande do 

Norte and Paraíba, called the Pegmatitic Province of Borborema, there is the 

occurrence of kaolin, a mineral good of wide and diversified application in the 

industry. The most important counties in its extraction and processing are: Junco do 

Seridó-PB and Ecuador-RN, in the latter there are some companies that do not 

extract it, but benefit the product of mining of miners of the locality. In one of them 

were sampled the reject denominated "Borra fina", particle material less than 16 mm, 

but supposedly large for sieving on 200-mesh screens. These samples were 

submitted to laboratory studies by drying, homogenization, separation, screening and 

hydrocyclone, varying the feed rate and subsequent sieving in order to obtain 

knowledge of the grain size ratio of the overflow and the possible presence of 

kaolinite. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O termo Caulim é empregado à rocha de constituição química aproximada 
Al2O32SiO22H2O e cuja composição predominante é o mineral caulinita 
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(Al4(Si4O10)(OH)8) agregado a outros minerais, como, mica, quartzo e feldspato, 
denomina também o produto resultante do seu beneficiamento (LUZ; CHAVES, 
2000; FARIAS, 2009). 

Segundo Farias (2009), o caulim apresenta cor branca ou quase branca em 
decorrência do baixo teor de ferro, é macio, pouco abrasivo e possui baixa 
condutividade térmica e elétrica. É um bem mineral aplicado em diversas vertentes 
da indústria, como, na fabricação de papel, plásticos; borrachas; produtos 
alimentares e farmacêuticos; tintas; fertilizantes; materiais para a construção civil, 
como o gesso e o cimento; entre outros.  

De acordo com Bristow (1987a) citado por Luz (2000), o caulim pode ser 
subdividido, de acordo com sua formação, em primário e secundário. Os primários 
são formados a partir de alterações de rochas in loco, ou seja, do intemperismo, 
sobretudo, de pegmatitos e granitos ricos em feldspato. Por sua vez, os depósitos 
secundários são resultantes de sedimentos transportados por fluxos de água doce, 
como os rios. 

No Brasil, há a presença de ambos os tipos, com a predominância do caulim 
secundário na região Norte e do primário no Sudeste e Nordeste, nesta última, 
encontra-se de modo especial na chamada Província Pegmatítica da Borborema 
(PPB), a qual se estende pelos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba. 
 
1.1. PRODUÇÃO E BENEFICIAMENTO DE CAULIM NA PPB 

Dentre os municípios inseridos na PPB e que extraem o caulim, destaque-se 
Equador-RN. Neste, as lavras ocorrem na forma de garimpos e o tratamento da 
rocha é realizado por algumas pequenas e médias empresas, entre elas está a J. M. 
da Silva – Mineração LTDA. 

Nesta usina, o caulim é beneficiado através de um processo a úmido, simplificado, 
que se utiliza de etapas manuais e da própria decantação do material. A polpa 
trabalhada possui cerca de 20% de sólidos e passa por uma sequência de etapas a 
fim de se concentrar as partículas menores que 75 μm, porção que já pode ser 
considerada caulim e é aceitável por boa parte do mercado consumidor.  

A princípio a polpa passa por um desagregador, também conhecido como batedor, 
e, posteriormente por uma peneira rotatória de malha 16 mm, gerando quatro tipos 
de materiais. O primeiro material é o sarrabulho retido no trommel; o segundo é a 
borra grossa, passante de maior granulometria; o terceiro é a borra fina, também 
passante, porém constituído de partículas menores que o anterior; e o último, uma 
fração bastante fina que é encaminhada a uma peneira de 200 malhas (75 μm). 

Todo o passante da última peneira segue para tanques e depois para filtros prensas. 
Neles grande parte da água da polpa é retirada e as partículas sólidas formam tortas 
que são levadas ao sol ou a um forno para perder a umidade que lhes tiver restado. 
Após totalmente secas, essas tortas são comercializadas como caulim. 

O processo de beneficiamento é esquematizado a seguir. 
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Figura 1. Fluxograma simplificado do processo de beneficiamento do caulim. 

Fonte: Autoral. 

 
1.2. HIDROCICLONE  
 
Outra alternativa para a concentração de caulim é a implementação de hidrociclones 
no seu processo, equipamentos já utilizados por algumas empresas, porém não na 
J. M. da Silva – Mineração. 

Segundo Correia (2010), os hidrociclones são equipamentos constituídos de uma 
câmara cilíndrico-cônica que possui uma entrada tangencial para a alimentação e 
duas saídas para o overflow e o underflow. O primeiro é constituído das partículas 
mais finas e sai na parte superior do aparelho, denominada vortex finder. Já o 
segundo é formado pelas partículas grossas que são descarregadas na parte 
inferior, o apex.  

Suas variáveis como, dimensões, parâmetros de operação e propriedades da 
alimentação influenciam diretamente na sua execução e nos seus resultados.  
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Os testes foram realizados no laboratório de Concentração Mineral do Instituto 
Federal da Paraíba, Campus Campina Grande, após recolhimento de amostras de 
borra fina na empresa J. M. da Silva, na cidade de Equador-RN. 

O principal equipamento utilizado foi um conjunto de hidrociclonagem portátil, 
modelo CHP- 2.5 com hidrociclone nas seguintes dimensões: 
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Figura 2. Hidrociclone utilizado nos ensaios laboratoriais e suas dimensões. 

Fonte: Autoral. 

Inicialmente, as amostras de borra fina passaram por uma etapa de 
homogeneização e quarteamento. Logo após, doze quilos dela, seguiram para 
peneiramento a seco em peneira de 14 malhas, com a intenção de reter partículas 
que possivelmente obstruiriam o ápex do hidrociclone.  

Aos 12 kg foram adicionados 48 litros de água, formando uma polpa de 20% de 
sólidos que foi submetida à hidrociclonagem no conjunto configurado com a válvula 
bypass1 totalmente fechada e a válvula reguladora de pressão aberta em 1/4. As 
mudanças de pressão foram analisadas com base na abertura desta válvula, em 1/4, 
1/2, 3/4 e 1 volta, que correspondem a 1,2; 1,3; 1,4 e 1,3 bar, respectivamente. 

Com o hidrociclone em funcionamento, foi colhido um pouco do overflow em um 
recipiente durante um pequeno espaço de tempo contabilizado em cronômetro, a 
ação foi repetida para o underflow. Os volumes coletados foram medidos em 
provetas graduadas e todo o procedimento foi repetido variando a abertura da 
válvula reguladora de pressão para 1/2, 3/4 e 1 volta. Posteriormente, o conjunto de 
hidrociclonagem foi esvaziado e limpo e uma nova polpa de características idênticas 
a anterior foi submetida aos mesmos quatro testes.  Além destas, o mesmo 
processo foi realizado uma vez mais.   

Para todos os testes, o overflow e o underflow foram secos em estufa à 120º C e 
pesados. Em continuidade, 700 gramas de sólido do overflow dos testes de 1/4, 1/2 
e 3/4 de volta e, 680 gramas do de 1 volta completa passaram por peneiramentos 
em via úmida, visto que o processo de beneficiamento realizado na empresa ocorre 
a úmido, utilizando peneiras de 35, 48, 80, 100, 140 e 200 malhas. 

                                                           
1
 Termo da língua inglesa que significa desvio, contorno. No conjunto de hidrociclonagem, a válvula 

assim denominada tem a função de desviar parte da polpa que seria alimentada no hidrociclone, 
reduzindo dessa forma, a sua pressão.  
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Figura 3. Peneiras utilizadas no peneiramento a úmido das amostras de overflow. 

Fonte: Autoral. 

Por fim, em cada peneiramento, o material retido de cada peneira e o passante de 
200 malhas, foram secos e pesados. Após estes procedimentos e verificação de 
seus resultados, foi realizada análise através, da técnica analítica, de fluorescência 
de raios-X (FRX) de amostras da alimentação e do overflow, em equipamento 
modelo Rayny EDX-720 Shimadzu. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos valores de volume, tempo e massa obtidos na amostragem da etapa de 

hidrociclonagem, foram calculadas a média entre os três testes e, posteriormente, a 

vazão volumétrica e mássica do overflow, as quais são apresentadas nos gráficos a 

seguir: 

 
Gráfico 1. Vazão Média em Volume do Overflow. 

Fonte: Autoral 
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Gráfico 2. Vazão Média em Massa do Overflow. 

Fonte: Autoral 

 

No peneiramento foram obtidos valores de massa, sendo possível fazer a análise 
granulométrica das quatro amostras de overflow. 

 
Gráfico 3. Análise Granulométrica do Overflow. 

Fonte: Autoral 

Diante tamanha semelhança entre a granulometria do overflow nas quatro variações 
da válvula reguladora de pressão, optou-se por realizar apenas duas análises de 
Fluorescência de Raios-X, uma com a alimentação do hidrociclone, ou seja, a borra 
fina, e outra com uma amostra de overflow. Os resultados quantitativos seguem: 

Tabela 1. Fluorescência de Raios-X da Alimentação do Hidrociclone. 

ANÁLISE RESULTADO (%) 

SiO2 55,375 

Al2O3 36,496 

K2O 6,239 
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MgO 1,198 

Fe2O3 0,596 

MnO 0,038 

Rb2O 0,037 

CuO 0,008 

ZnO 0,007 

Y2O3 0,006 

NbO 0,005 

C 0,000 

 

Tabela 2. Fluorescência de Raios-X do Overflow do Hidrociclone. 

ANÁLISE RESULTADO (%) 

SiO2 52,608 

Al2O3 41,556 

K2O 4.031 

MgO 1.138 

Fe2O3 0.578 

MnO 0.034 

Rb2O 0.025 

CuO 0.010 

Y2O3 0.007 

ZnO 0,005 

SrO 0,003 

C 0,000 

 
4. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos nos testes em hidrociclone e peneiramento apontam que 
independentemente da abertura da válvula reguladora de pressão com que se 
configura o conjunto de hidrociclonagem, as frações granulométricas de sua 
classificação são as mesmas. Portanto, poder-se-ia optar por trabalhar com a 
válvula aberta ao máximo, visto que, em uma 1 volta a vazão mássica supera as 
demais, além de promover maior produtividade do equipamento. 

O peneiramento a úmido atesta a existência de partículas passantes de 200 malhas 
(75 µm), aceitáveis no mercado como caulim, em quantidade considerável, em torno 
de 80% do total do overflow. Isto mostra o potencial que o rejeito borra fina possui 
para ser reaproveitado, sendo viável a concentração de maior quantidade desse 
bem mineral.   

Além disso, podemos observar nos resultados da análise de Fluorescência de Raios 
–X, que em comparação com o resultado da alimentação, o overflow obteve uma 
maior concentração de óxido de alumínio (Al2O3), provavelmente, isto mostra que 
realmente houve uma concentração de caulinita, próximo de 5%, e 
consequentemente uma diminuição dos contaminantes, como quartzo, feldspato e 
micas. 
 
5. AGRADECIMENTOS 
 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

À empresa J. M. da Silva – Mineração LTDA, por nos abrir às portas, apresentar seu 
processo de beneficiamento e, sobretudo, dispor o material para esta pesquisa. À 
Coordenação do Curso de Construção de Edifícios do IFPB (Campina Grande) e ao 
técnico Igor Alberto Dantas, pelo suporte dado com o laboratório durante os ensaios. 
 
6. REFERÊNCIAS 

CORREIA, J. C. G. Classificação e Peneiramento. In: LUZ, A. B.; SAMPAIO, J. A.; 
FRANÇA, S. C. A. Tratamento de Minérios. 5. ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 
2010. p. 257-297. 

FARIAS, J. O. G. Relatório Técnico 39: Perfil do Caulim. Ministério de Minas e 
Energia – MME, 2009.  

LUZ, A. B.; CHAVES, A. P. Tecnologia do caulim: Ênfase na indústria de papel. Rio 
de Janeiro: CETEM/MCT, 2000.  

SAMPAIO, J. A.; FRANÇA, S. C. A.; BRAGA, P. F. A. Tratamento de Minérios: 
Práticas Laboratoriais. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2007. p. 55- 72, 139-154.  


