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RESUMO 
 
A moscovita um dos tipos de micas caracteriza-se por sua facilidade de clivagem, 
flexibilidade, baixa condutividade térmica e elétrica, concede ao mineral múltiplas 
aplicações indústrias. No Brasil, principalmente na região nordeste ocorre uma 
grande variedade de mica, dentre elas, a moscovita, extraída de depósitos 
pegmatíticos, rochas com elevadas quantidades de quatzo, feldspato, mica 
(moscovita e biotita) entre outros minerais. As atividades de mineração das rochas 
pegmatíticas produzem grande volume de rejeito de moscovita sem demanda para 
uso na indústria. A moscovita tem um perfil na aplicação como substrato para 
síntese de pigmentos perolizados, usados nas indústrias de plásticos, cosméticos e 
tintas, para atender esse setor industrial, a mesma deve ser cominuida abaixo de 50 
µm e deve conter um teor de ferro abaixo de 1%. O presente trabalho tem por 
objetivo utilizar o método de clareamento químico e micronização, no beneficiamento 
do rejeito de mica moscovita, resultante das atividades de mineração da região 
pegmatítica do Seridó-Borborema, visando aplicações comerciais para fins nobres 
na indústria de cosméticos e similares. 
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ABSTRACT  
 
The types of Muscovite mica is characterized by its ease of cleavage, flexibility, low 
thermal and electrical conductivity, allows multiple applications to mineral industries. 
In Brazil, especially in the Northeast, a great variety of mica, among them, muscovite 
extracted from pegmatitic deposits, rocks with high amounts of Quartz, feldspar, mica 
(muscovite and biotite) and other minerals. Mining activities of pegmatitic rocks 
produce a large volume of tailings Muscovite no demand for use in industry. The 
Muscovite has a profile in the application as substrate for synthesis of pearlescent 
pigments, used in industries of plastics, cosmetics and paints, to serve this industry; it 
must be crushed below 50 micron and should contain a high iron content below 1 %. 
The present work aims to use the method of bleaching chemical and micronization, 
improvement of muscovite mica tailings resulting from mining activities in the region 
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pegmatitic Seridó-Montego Bay, seeking commercial applications for noble purposes 
in the cosmetics industry and the like. 
 
Keywords: micronization; muscovite; grinding; bleaching. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Na região conhecida como “Província do Seridó-Borborema”, localizada no 

lado ocidental do Planalto da Borborema e na região do Seridó, entre os estados da 
Paraíba e do Rio Grande do Norte, ocorre uma ampla diversidade de minério, 
origina-se de rochas pegmatíticas e alasquitos. Na composição mineralógica dos 
pegmatíticos predominam os feldspatos, quartzo e micas (moscovita e biotita), além 
de outros insumos minerais (LUZ, 2003). Dentre os minérios pegmatitos, a mica 
moscovita é um mineral funcional com propriedades raras e exclusivas, que 
determinam sua funcionalidade de alto desempenho em diversas aplicações 
industriais. O mineral é constituído de silicatos hidratados de alumínio, potássio, 
sódio, ferro, magnésio, e ocasionalmente lítio (HEPBURN, 2000 e DANA, 1976). As 
micas se destacam por se fragmentarem perfeitamente em lamelas ou folhas, como 
se fosse um maço de papéis espalhadas sobre uma mesa, geralmente branca, com 
certa pureza química dependendo da composição e apresentando um aspecto de 
purpurina no visual e no tato (SILAS SENA, 2007).  

O termo mica vem do latim “micare” cujo significado é brilho, a palavra 
moscovita deriva da moscovia, distrito localizado na Rússia, descoberta em 1609 por 
Anselmus de Boodt que encontrou e identificou esse mineral. A moscovita é um dos 
tipos de mica mais comum, podendo ocorrer em uma grande variedade de 
ambientes geológicos, (SAMPAIO, 2001 e CHAPMAN, 1983). No Brasil é 
encontrado principalmente na região Nordeste, o aproveitamento da moscovita para 
fins nobres, minimiza o impacto ambiental, além de proporcionar a geração de 
emprego na região. A Figura 01 mostra um local de ocorrência e uma amostra do 
referido minério. O presente trabalho tem por objetivo utilizar o método de 
clareamento químico, com sais e ácidos inorgânicos, e a micronização, no 
beneficiamento do rejeito de mica moscovita, resultante das atividades de mineração 
da região pegmatítica do Seridó-Borborema, visando aplicações comerciais para fins 
nobres na indústria de cosméticos e similares, empregando como critério o teor de 
ferro inferior a 1,0 % e a mesma cominuida abaixo de 50 µm, que a princípio não 
possui nenhuma aplicação.  
             
 
 
 
   
 
 

15º Simpósio Ambientalista Brasileiro no Cerrado - Goiânia - 09 A 11 de setembro de 2009.   2

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA - Suplemento Especial, Goiânia,  vol.5, n.8,  2009



    
 
Figura 01 – Ilustrações em (A), Mapa Geológico da Província da Borborema 

localizada entre os estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba em (B), Moscovita 

da região Borborema – Seridó, em (C) Mica em associação com outros minerais 

como feldspato e quartzo. 

FONTE: Modificado de (A) Mapa (ALMEIDA, 1977), (B e C) Mica e Pegmatítico 

(SAMPAIO, 2001). 

 
 
METODOLOGIA 
 
 
Preparação das Amostras 
 

Na primeira etapa dos trabalhos foi efetuada uma visita técnica às áreas de 
lavra de moscovita do Nordeste, especificamente, na região Borborema-Seridó. 
Assim, foram coletadas cerca de seis amostras com a finalidade de selecionar uma 
delas a fim de proceder ao estudo em escala de laboratório (Figura 03). As amostras 
foram acondicionadas em sacos de plástico e transportadas ao laboratório de 
Tratamento de Minérios da UFCG. A Figura 02 apresenta o fluxograma utilizado 
para o beneficiamento do material em estudo. 
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                    Figura 02 – Fluxograma usado no beneficiamento da moscovita 
 
 

            
 
Figura 03 - Detalhes da homogeneização de amostra utilizando-se o procedimento 
da pilha alongada e quarteamento de amostra pelo método da pilha cônica. 
 
 
Analise Química  
 

As amostras passaram por um processo de preparação, da mica natural para 
amostras aptas à análise química, através do uso de equipamentos de 
fragmentação, pulverização e redução da amostra. Á partir desse processamento, as 
seguintes determinações foram realizadas: Perda ao rubro, sílica, resíduo insolúvel, 
ferro, alumínio, sódio, potássio, cálcio e magnésio, por métodos instrumentais de 
análises: Absorção Atômica, Fotometria de Chama e Complexiometria. A Figura 04 
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apresenta detalhes dessas amostras que foram usadas para ensaios de 
caracterização. 
 

                           
   Figura 04 – Detalhes das seis amostras coletadas para análise 

química 
 
 
Ensaios Tecnológicos  
 

Os ensaios tecnológicos consistiram de duas etapas, a primeira foi á 
micronização das amostras de mica com emprego do moinho vibratório. A segunda 
etapa foi de clareamento químico e determinação do teor de ferro nas amostras 
submetidas ao clareamento. 
 
 
Micronização 
 

Na etapa seguinte, a amostra selecionada de mica em estudo foi proveniente 
da região da Borborema, localizada no Estado da Paraíba - município de Pedra 
Lavrada. A região situa-se no centro-norte do Estado, meso-região da Borborema e 
micro-região do Seridó Oriental Paraibano. Os ensaios de micronização foram 
realizados usando-se um moinho vibratório modelo “SPEX” (Figura 05). A 
metodologia consistiu de colocar 5,00 g de mica na granulometria (-0,5 mm) no 
recipiente e foram estudados diferentes tempos de moagem. O corpo moedor era 
composto de esferas com diâmetro de ½ polegada. O recipiente era fechado com 
tampa de rosca e submetido á intensa vibração, por um tempo determinado. Em 
seguida, a amostra era colocada na estufa á uma temperatura de 80 oC, para retirar 
a umidade. O produto micronizado era passado na peneira de 44 µm e pesado para 
se determinar a fração porcentual passante. Foram realizados ensaios de 
micronização com tempo seqüencial de 5 em 5 minutos com remoção da fração (-44 
µm) entre os intervalos da moagem .  
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Figura 05 – Detalhe da jarra com esferas de aço (A) e equipamento de moagem 
ultrafina modelo SPEX (B) 
 
 
Clareamento Químico 
 

Os ensaios de clareamento da moscovita foram realizados com a fração (- 74 
µm) com a finalidade de remoção do ferro.  

O material foi tratado com as seguintes soluções: 1) ácido sulfúrico nas 
concentrações de 10 e 20 %; 2) ditionito de sódio nas concentrações de 5 e 10 g/t 
ajustando-se o pH em 3,0 com ácido sulfúrico 0,1 M; 3) hidróxido de sódio nas 
concentrações de 0,05; 0,1 e 0,2 M e 4) sais inorgânicos, KCl, CH3 COOK e KOH.  

Na Figura 06 são mostrados detalhes do método de clareamento com 
emprego de agitador e pastilha magnética utilizando-se as soluções de ácido 
sulfúrico e ditionito de sódio, bem como detalhes da decantação do material e 
filtração. Esse clareamento emprega o mecanismo de troca iônica no qual o íon 
sódio, da solução trocadora, substituiria os cátions da camada interlamelar da 
moscovita, entre eles o ferro, que constitui um dos cátions trocáveis do mineral.   Na 
Figura 07 são mostrados detalhes do método de intercalação iônica no processo de 
clareamento químico da moscovita. Nos bérqueres, foram colocados vidros de 
relógio e esses foram levados á estufa de 85 oC, por um período de 144 h ou 6 dias. 
As soluções foram preparadas com água bidestilada.                                                                   
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Análise Química  
 

Os resultados da análise química por via úmida para a amostra de mica estão 
dispostos na Tabela 01. Os percentuais dos elementos químicos estão apresentados 
em forma de óxidos, e os valores foram comparados aos da literatura (CAMPOS et 
all, 2005) (Tabela A). 

Os teores dos elementos principais da composição química da moscovita que 
são: SiO2, K2O, Al2O3, Na2O, MgO, CaO  e TiO2, encontram-se dentro dos valores 
atribuídos ás moscovitas comercias.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 06- Método de 

clareamento da  moscovita com 

ácido, decantação e filtração. 

Figura 07- Clareamento 

químico da moscovita través 

de intercalação. 
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Tabela A – Comparação dos resultados da análise química da moscovita por via 
úmida. 
 

Constituintes Composição química (%) 
 

 
Dados literários (%) 
(TANNER Jr, 1994) 

 
 

SILÍCIO                       SiO2 

 
46,4 

 
44 – 47 

 
ALUMINÍO                 Al2O3 

 
35,8 

 
30 - 38 

 
MAGNÉSIO                MgO 

 
- 

 
0,3 - 1,5 

 
CÁLCIO                      CaO 

 
0,08 

 
0,1 

 
POTASSIO                  K2O 

 
10,5 

 
8,5 - 11,5 

SÓDIO                        Na2O  
0,5 

 
0,1 - 0,8 

 
TITÂNIO                     TiO2 

 
0 ,4 

 
0 - 0,9 

FERRO                    Fe2O2 
 

1,44 
 

0,2 - 5 

PF  
4,8 

 
4 - 5 

 
 

Em termos de composição química, a moscovita da região pegmatítica do 
seridó-borborema é mais parecida com a mica citada por TANNER Jr. (1994) 
(Tabela A), quando enquadrada aos padrões de qualidade exigida por segmentos 
específicos da indústria. 
 
 
 Micronização 
 

Os ensaios de micronização foram efetuados com uma massa de 5,0 g de 
moscovita em uma granulometria de -0,5 mm. Os tempos de moagem foram de 20; 
30; 60; 90 e 120 min. A percentagem do material passante na peneira de 0,045 mm 
foi pouco significativo e manteve-se entre 19,0 e 27,0 %. Esse resultado mostrou 
que o tempo empregado de micronização pouco influenciou na taxa de coleta do 
material obtido a -0,045 mm. Em seguida foram realizados ensaios de micronização 
também com a massa de 5,0 g de mica em uma granulometria de -0,5 mm; porém, 
foram empregados tempos seqüenciais de moagem de 5; 10; 15; 20; e 25 min sendo 
que entre os intervalos de tempo foi removida a fração de -0,045 mm. Os resultados 
encontram-se apresentados na Figura 8 e mostraram que com o tempo parcial de 
moagem de 5 em 5 min até um tempo de 25 min foi possível reduzir a granulometria 
do material 100 % a -0,045 mm (Figura 09). 

Esse resultado pode ser comparado ao obtido por (BARROS, 2005), os quais 
usaram um moinho vibratório sendo que o material de alimentação foi de (-1,7 + 
0,074) mm obtendo um produto com granulometria 100 % menor que 0,044 mm. 
Conforme (WELLENKAMP, 1999) a moagem fina e ultrafina em moinho vibratório 
gera partículas com morfologia arredondada e possivelmente, o produto obtido neste 
trabalho atende ás especificações exigidas para aplicações na indústria de tintas, 
plásticos e similares. 
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Figura 08 - Resultado da análise granulométrica                    Figura 09 – Fotografia mostrando em (A) 
efetuada com o produto da micronização com amostra         detalhe do material antes da moagem, e em 
de moscovita. Ensaio realizado a seco.                                   (B) detalhe do material após a moagem. 

 
 

 

Figura 10 – Histograma do ensaio de distribuição de tamanho de partícula realizado 
com o material micronizado. 
 

Na Figura 10, encontram-se apresentados os resultados obtidos de 
distribuição de tamanho de partícula realizado com uma das amostras dos produtos 
gerados na etapa de micronização. Os ensaios foram efetuados mantendo-se as 
seguintes condições: concentração de sólidos: 176 mg.L-1  em pH natural. Antes do 
ensaio a solução foi submetida ao banho de ultrasom durante 60 s. Conforme 
mostrado nessa figura, em uma percentagem cumulativa de 10; 50 e 90 % o 
diâmetro médio das partículas foi de 3,0; 13,9 e 35,3 µm, respectivamente. 

Esse resultado permitiu verificar que o material micronizado pode ser 
cominuido 100 % a (-0,045) mm, sendo que o 50 % do total encontra-se uma 
granulométrica de (-13,9) µm. A mica micronizada foi assim moída a um diâmetro 
que atende ás especificações exigidas para aplicações industriais. 
 
 
Clareamento Químico 
 

A etapa de clareamento constou de realização de ensaios com ácidos e sais, 
através de métodos de intercalação e troca iônica. Os resultados revelaram que o 
clareamento é eficiente em ambos, independente do tempo e que os teores de ferro 
de todos os produtos obtidos foram menores que 1,0 % (Tabelas B e C). Assim os 
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resultados indicam que é possível obter a remoção do ferro contido na amostra 
original por clareamento químico. 

Esses resultados permitiram verificar a eficiência do processo de troca iônica 
e intercalação iônica na remoção do ferro já que o teor de 1,44 % de Fe, antes do 
clareamento, passou para a faixa de 0,5 a 0,65 % de Fe, após o clareamento. O 
melhor resultado foi obtido usando-se o processo de intercalação iônica e os sais de 
hidróxido de potássio e acetato de potássio, cujos teores de ferro, após o 
clareamento, foram de 0,57 e 0,50 % Fe, respectivamente (Tabela C). 

Na Figura 11 mostram-se as fotografias na qual em (A), corresponde a uma 
amostra de moscovita antes do clareamento químico, apresentando uma tonalidade 
mais escura, devido à presença do ferro. Enquanto que em (B), corresponde á 
moscovita após o clareamento químico, mostrando uma tonalidade mais clara, 
indicando a remoção do Fe, para teores próximos dos requeridos em termos 
industriais. 
 

                                    
Figura 11 - Em (A), amostra de moscovita não clareada, em (B) moscovita após 
clareamento 
 
Tabela B – Resultados do clareamento químico, da amostra de moscovita com 
emprego de ácidos. 
 

Condições operacionais dos ensaios de clareamento  
                             da mica moscovita 
 
Ácidos 

 
Tempo (min) 

 
Teor de ferro (%) 

 
H2SO4 

 
120 

 
0,64 

 
Na2SO2O4 

 
240 

 
0,65 

 
Alimentação 

  
1,44 

 

O mecanismo atuante na remoção do Fe da moscovita empregando-se ácido 
sulfúrico é o de troca iônica que consiste na substituição da espécie, no caso o ferro, 
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pelos íons H+ da solução trocadora. Devido às limitações de instrumentação não foi 
possível quantificar até que nível o Fe foi substituído pelos íons H+ da solução de 
troca. 
 

Tabela C – Resultados do clareamento químico, da amostra de moscovita com 
emprego de sais. 
 

Condições operacionais dos ensaios de clareamento  
                             da mica moscovita 
 
Sais 

 
Tempo (dias) 

 
Teor de ferro (%) 

 
KCl 

 
6 dias 

 
0,61 

 
KOH 

 
6 dias 

 
0,57 

 
KCH3COO 

 
6 dias 

 
0,50 

 
Alimentação 

  
1,44 

 

O mecanismo atuante na remoção do Fe empregando-se o processo de 
intercalação iônica consiste na substituição do cátion K+, que compõe a solução 
intercalante, pelos cátions trocáveis da moscovita localizados na camada 
interlamelar, entre eles o ferro. A solução intercalante é constituída de sais de 
hidróxido de potássio ou acetato de potássio em meio aquoso. O efeito da 
temperatura (80 oC) em que é efetuado o processo, acarretaria a migração por 
difusão dos cátions intercalantes, tanto para a camada interlamelar, quanto para a 
camada octaédrica. 
 
 
CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos no processo de clareamento foram eficientes e  os 
teores de ferro de todos os produtos obtidos foram menores que 1,0 %. 

Das etapas de clareamento realizadas, o melhor resultado foi obtido usando-
se o processo de intercalação iônica e os sais de hidróxido de potássio e acetato de 
potássio, cujo teor de ferro antes do clareamento, era de 1,44 % e passou para, 
após o clareamento, 0,57 e 0,50 %, respectivamente. 

Os ensaios de distribuição de tamanho de partícula realizados em um 
granulômetro permitiram verificar que o material micronizado pode ser cominuido 
100 % a (-0,045) mm, onde 50 % do total encontra-se em uma granulométrica de (-
13,9) µm e o 10 % e 90 %, os diâmetros médios das partículas foram de 3,0 e 35,3 
µm , respectivamente. 

Os resultados da análise química por via úmida mostraram que os teores dos 
elementos principais da composição da moscovita são: SiO2 (46,4), K2O (10,5), 
Al2O3 (36,8), Na2O (0,5), CaO (0,08)  e TiO2 (0,40), e P.F. (4,8) encontram-se 
dentre os valores atribuídos às moscovitas comercias. 

Os resultados mostraram que a mica moscovita da região do seridó-
borborema apresenta boa qualidade na obtenção de pigmentos destinados à 
indústria, principalmente de cosméticos e tintas. 
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