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RESUMO 
 

Na região do Seridó, entre os municípios Juazeirinho, Assunção, Tenório e Junco do 
Seridó, no estado da Paraíba, e no munícipio de Equador, no estado do Rio Grande 
do Norte, são explotadas reservas de caulim oriundas de pegmatitos. O minério, 
extraído de forma rudimentar por garimpeiros, por vezes organizados em 
cooperativas, é beneficiado em pequenas usinas, instaladas nos próprios municípios 
ou em municípios vizinhos. Na grande maioria das empresas, o processamento, via 
úmida, consiste em: desagregação em misturador/batedor, classificação em trommel 
e peneira, decantação em tanques em série, filtragem e secagem ao ar. O processo 
gera dois tipos de rejeito: o retido no trommel (>1,68 mm) denominado de 
“sarrabulho” e outro mais fino, retido na peneira (>0,074 mm) e denominado de  
“borra ou siri”. Esses rejeitos, estimados em 10 mil toneladas mensais, são dispostos 
em pilhas nos pátios. Neste trabalho, inserido no Programa Entidades Associadas 
CETEM-UFCG, estudou-se a recuperação de caulim dos rejeitos grossos do 
beneficiamento das empresas locais, o “sarrabulho”, após ter observado bastante 
quantidade de partículas finas nele. Foram coletadas amostras em duas empresas e 
realizadas análises granulométricas, caracterização química e mineralógica e  
testada sua alvura. Verificada a presença de caulim no rejeito de beneficiamento, 
foram realizados ensaios de recuperação em hidrociclone, com material peneirado a 
0,841 mm e polpa de 20% de sólidos, os quais resultaram em uma recuperação de 
quase 65% de sólidos em peso com tamanho < 0,045 mm. Este tamanho de corte foi 
escolhido por ser característico de materiais pozolânicos, foco de um estudo paralelo 
para o aproveitamento dos resíduos da produção de caulim na região. A boa 
recuperação obtida demonstra que o rendimento do processo de beneficiamento do 
caulim utilizado na região do Seridó pode ser melhorado, acrescentando-se mais 
uma etapa de classificação. 

 
PALAVRAS-CHAVE: caulim, beneficiamento, rejeito. 

 
ABSTRACT 

 

In the Seridó region, between the municipalities of Juazeirinho, Asunción, Tenório 
and Junco do Seridó, in the state of Paraíba, and in the municipality of Equador, in 
the state of Rio Grande do Norte, deposits of kaolin derived from pegmatites are 
exploited. The ore, extracted in a rudimentary way by artisanal miners, sometimes 
organized in cooperatives, is processed in small plants, in the same or neighbouring 
municipalities where it was mined. For most of the companies, it is wet-processed by: 
disaggregation in mixer / whisk, sizing in single inclination and trommel screens, 
dewatering in settling tanks, filtration and natural air-drying. The process generates 
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two types of residues: the retained in the trommel (> 1.68 mm) called "sarrabulho" 
and another finer, retained in the sieve (> 0,074 mm) and called "sludge” or “siri". 
These residues, estimated at 15 thousand tons per year, are disposed in piles in the 
yards, using the finer one in the production of mortars. In this work, included in the 
Associated Entities Program CETEM-UFCG, the recovery of kaolin from the thick 
waste from the local companies processing, the "sarrabulho", was studied after 
observing enough fine particles in it. Samples were collected in two companies and 
granulometric analysis, chemical and mineralogical characterization and brightness 
tests were carried out. As kaolin’s presence was observed in the processing waste, 
recovery tests were carried out in hydrocyclone, with 0.841 mm sifted material and 
20% solids pulp, which resulted in a recovery of almost 65% solids by weight of 
<0.045 mm size. This cut size was chosen because it is characteristic of pozzolanic 
materials, the focus of a parallel study for the use of kaolin production residues in the 
region. The good recovery obtained shows that the yield of the kaolin processing 
used in the Seridó region can be improved, adding another stage of classification. 

 
KEYWORDS: Kaolin, processing, residue. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil ocupa o 6º lugar como produtor mundial de caulim (DNPM, 2015). Na região 
de Seridó, que abrange os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, segundo 
Santos e outros (2016), possui uma grande reserva de caulim proveniente de rochas 
pegmatíticas, fruto de alteração dos silicatos de alumínio que passaram por 
processos de intemperismo. 

 
A mineração, extração e beneficiamento, na região do Seridó é um pouco rudimentar 
(SILVA, 2013). Segundo Santos e Lima (2012, p. 2), a precariedade de 
equipamentos, tanto na lavra quanto no beneficiamento, torna a produção de caulim 
uma atividade com bastantes impactos ambientais. Mesmo o caulim possuindo uma 
importância socioeconômica para a região do Seridó e o país, seu processamento 
gera   diversos   efeitos   nocivos   para   o   meio    ambiente    e    a    população 
local (SILVA; VIDAL; PEREIRA, 2001). 

 

Segundo dados da literatura, cerca 75% do caulim extraído na região do Seridó é,  
de certa forma, perdido no beneficiamento, o que gera pilhas de rejeitos finos e 
grosseiros — respectivamente denominados na região como “siri” e “sarrabulho” —, 
que são depositados nos pátios das empresas onde ocupam grande espaço (VIDAL 
et al, 2017). 

 
Segundo a resolução CONAMA (1986, Artigo 1º), impacto ambiental é considerado 
como: 

“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 
direta ou indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais.” 
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Vidal e outros (2017), dentro do Programa EA CETEM-UFCG, vêm trabalhando em 
duas linhas para o aproveitamento do resíduo de caulim; a primeira é à incorporação 
desse resíduo na formulação de concreto; e a segunda consiste  em  recuperar 
caulim ainda presente no resíduo (rejeito do beneficiamento). 

 
2. OBJETIVO 

 
Recuperar o caulim ainda presente no resíduo utilizando o processo de 
hidrociclonagem. 

 
3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Após pesquisa bibliográfica sobre o caulim, nos depósitos do Seridó foram coletados 
resíduos grosseiros denominados localmente de “sarrabulho”. A coleta foi feita em 
duas empresas de beneficiamento de caulim, J.M.SILVA e J.P.R, ambas localizadas 
no município de Equador-RN na região do Seridó. 

 
Foi feita a caracterização tecnológica do rejeito, por meio de análise granulométrica  
e de densidade, realizadas no NR-ES do CETEM, e análise química (FRX) e 
mineralógica (DRX), essas últimas realizadas no CETEM-RJ. A sequência de 
execução das etapas do processamento do rejeito de caulim é mostrada no 
fluxograma da Figura 1. 

Figura 1: Etapas do estudo recuperação de caulim do rejeito de beneficiamento. 

 

O rejeito coletado pertence ao caulim proveniente de depósito de formação primária, 
portanto o mesmo possui granulometria grosseira. O rejeito passou então por um 
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equipamento para desagregação. Em seguida, o material desagregado foi para uma 
etapa de peneiramento vibratório a 0,84 mm. O produto passante foi homogeneizado 
e separado para a etapa de hidrociclonagem e o material retido foi catalogado e 
armazenado. 

 
A seguir, foi feita uma classificação em hidrociclone para separar as partículas 
grosseiras da substância útil, o caulim. A finalidade foi de recuperar o caulim ainda 
presente no rejeito da indústria de beneficiamento, embora a granulometria utilizada 
normalmente na indústria de caulim é < 0,074 mm. Segundo Oliveira e Barbosa 
(2006, p.492), abaixo da granulometria 0,045 mm encontra-se alto teor de caulim. 
Portanto, foi dimensionando o ciclone para separar o material em duas frações, 
maior e menor que 0,045 mm. A porcentagem de sólidos usada foi de 20%. A 
pressão utilizada na execução do procedimento foi de 10 psi. 

 
O material do underflow e overflow foram peneirados a 0,045 mm para analisar a 
eficiência da classificação com o hidrociclone. As frações foram em seguida 
separadas para serem filtradas, secadas e medida suas respectivas massas, para  
se obter o balanço geral de massas. Foi feita a análise química dos produtos da 
hidrociclonagem, por Fluorescência de Raios X - FRX e a mineralogia dos produtos 
da deslamagem foi analisada por Difratometria de Raios X - DRX. O ensaio de  
alvura foi feito com uma fração da alimentação e também os produtos do underflow  
e overflow. A figura 2 esquematiza o procedimento completo executado. 

 

Figura 2: Fluxograma do procedimento de recuperação do caulim do rejeito 

 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A análise da amostra J.M.SILVA, com peso inicial de 991,80 g, mostrou que o 
resíduo possui 11,10% abaixo de 0,045 mm, 86,77% menor que 4,75 mm e 62,63% 
inferior  a  2,0  mm  e  módulo  de  finura  igual  a  7,63.  Os  dois  indicaram  uma 
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porcentagem favorável para ser recuperada. As figuras 3 e 4 apresentam os 
resultados das análises granulométricas das amostras estudadas. 

 
A análise granulométrica da amostra J.P.R., com peso inicial de 1047,20 g, mostrou 
que o resíduo contém 7,05% em peso abaixo de 0,045 mm, 93,42% (peso) abaixo  
de 4,75 mm e 65,27% inferior a 2,0 mm, com módulo de finura igual a 8,03 mm. 

 

Figuras 3 e 4: Curva granulométrica do rejeito das amostras das empresas J.M.SILVA e J.P.R, 
respectivamente. 

 

A análise química por FRX mostrou uma grande porcentagem de sílica e óxido de 
alumínio (Tabela 1), típica de materiais cauliníticos, com soma dos teores de SiO2, 
Al2O3 e Fe2O3 superior a 70%. Os resultados são muito semelhantes para os 
rejeitos do beneficiamento das duas empresas onde foram coletados. 

 
Tabela 1: Resultado da fluorescência de raios-X das amostras J.M.SILVA e J.P.R. 

 

Identificação Al2O3 % SiO2 % Fe2O3 % K2O % Na2O % MgO % PPC % 

J.M.SILVA 18,90 75,40 0,38 1,80 0,28 0,35 2,6 

J.P.R 19,40 75,70 0,36 2,10 0,26 0,34 1,7 

 
A Tabela 2 apresenta os resultados das análises químicas realizados nas distintas 
frações granulométricas, que mostram que para partículas menores, maiores são as 
quantidades de SiO2 e de Al2O3. Isso indica que o resíduo possui caulim nas frações 
finas. 

 
Tabela 2: Análise química (FRX) das frações do peneiramento da empresa J.P.R. 

 

Tamanho 
mm 

Al2O3 % SiO2 % Fe2O3 

% 
K2O % Na2O % MgO 

% 
PPC 

% 

> 0,150 28,20 62,20 0,50 3,00 0,26 0,35 5,20 

0,150-0,075 31,20 57,20 0,65 3,40 0,27 0,44 6,70 

0,075-0,045 35,00 52,60 0,46 2,70 0,23 0,30 8,70 

0,045-0,037 36,00 51,40 0,45 2,60 0,00 0,30 9,20 

<0,037 38,50 46,00 0,58 1,10 0,10 0,15 13,21 

 

A análise mineralógica mostrou que o resíduo é composto por minerais de caulinita, 
quartzo,   muscovita   e   microclina.   Com   base   nos   resultados   foi   realizada  a 
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hidrociclonagem com rejeito da amostra J.P.R. Os resultados, dispostos na tabela 3, 
mostraram que 65,04% do resíduo que entrou na alimentação do hidrociclone foi 
para o overflow e, desse valor, 99,69% são de material realmente com granulometria 
inferior a 0,045 mm. Isso indica uma boa recuperação, com alta qualidade de caulim 
industrial. O material maior que 0,045 mm, obtido no overflow, foi 0,31%, o que  
indica uma classificação eficiente. A fração fina menor que 0,045 mm, no underflow, 
foi de 58,53%; portanto, a perda de material fino que sai no underflow poderia ainda 
ser reduzida com uma segunda operação de deslamagem. Isso mostra que a 
deslamagem é uma opção para recuperação de caulim ainda presente no resíduo. 

 
Tabela 3: Hidrociclonagem feita com o rejeito da amostra J.P.R. 

 

TESTE CICLONE VORTEX δ (g/cm³) % Sd M (g) M H2O (g) 

Rejeito 
J.P.R 

Avaflex 
1/1/2” 

1/1/2” 2,64 20,00 19.574 78.296 

P t  Ms Peso Fração >0,045 mm Fração <0,045 mm 

psi s 
Produtos 

(g) (%) Peso (g) 
Peso 
(%) 

P.% 
Total 

Peso (g) Peso(%) 

  Overflow 2.300,60 65,04 7,10 0,31 0,20 2.293,50 99,69 

10 30 Underflow 1.236,60 34,96 512,85 41,47 14,50 723,75  58,53 

  Total 3.537,20 100,00 519,95  14,70 3.017,25 

 

O resultado do teste de alvura no overflow foi aproximadamente 87%. Segundo  
Silva (2011, p. 263) o caulim para ser utilizado na indústria do papel como carga 
deve ter uma porcentagem de alvura entre 80-90% ISO. A figura 5 mostra todos os 
resultados do processo de hidrociclonagem. 

 

Figura 5: Resultado da recuperação em hidrociclone. 
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5. CONCLUSÕES 
 
Os resultados obtidos mostraram que existe a possibilidade de recuperação de 
caulim perdido no beneficiamento. O ensaio de deslamagem em hidrociclone 
apresentou uma recuperação de finos significativa de 65%. Do rejeito que foi 
processado e após deslamado aproximadamente 45% poderia ser recuperado como 
caulim, isso com apenas uma etapa de desagregação, peneiramento e 
hidrociclonagem. 

 

Os testes mostraram também que o material recuperado é caulim de boa qualidade. 
O teste de alvura do material do overflow apontou uma porcentagem de 87%, sendo 
ela satisfatória para seu uso como carga para papel. A análise química dos produtos 
da hidrociclonagem indicou a existência de caulim ainda presente no underflow. 
Acredita-se que se acrescentado mais uma etapa de hidrociclonagem aumentaria a 
recuperação de caulim no beneficiamento. Outra linha a ser estudada é a melhora  
na etapa de desagregação mecânica e o uso de desaglomerantes  químicos, 
podendo aumentar a recuperação desse minério na etapa de hidrociclonagem. 
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