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RESUMO 
 
O caulim é um importante produto na economia Brasileira. Suas características permitem que seja 
utilizado com matéria- prima em diversos setores da indústria, desde tintas e cerâmicos até produtos 
farmacêuticos. Embora a caulinita seja um minério basicamente inerte, não é encontrado sozinho na 
natureza, mas quase sempre acompanhada de mica, feldspato, zinco, ferro, alumínio, cádmio entre 
outros. Estas impurezas, além de comprometer as características do produto, podem causar sérios 
danos ao meio ambiente quando lançados de forma inadequada. A micro-região conhecida como 
Seridó, no Rio Grande do Norte se destaca como um dos principais pólos de extração e 
beneficiamento do caulim no nordeste, por esta razão, autoridades e ambientalistas têm se 
preocupado com os impactos ecológicos e sociais que esta atividade possa acarretar. O objetivo 
deste trabalho é descrever os principais impactos ambientais decorrentes do processo de 
beneficiamento de caulim no município de Equador-RN. Através de observação in locu e entrevista 
com proprietários de indústrias beneficiadoras de caulim no município em estudo. Foi verificado os 
principais meios de contaminação ambiental, dentre os quais se destacaram a queima de lenha e 
despejo inadequado dos resíduos. Por fim foram sugeridas neste trabalho algumas medidas que 
pudessem minimizar os impactos diagnosticados. 
 
Palavras-chave: Impactos ambientais, indústria de beneficiamento, caulim. 
 
 

Diagnosis of environmental impacts of processing kaolin in Equador city - Rio 
Grande do Norte (north-east Brazil) 

 
ABSTRACT 
 
Kaolin is an important product on  Brazilian economy.  Its characteristics allow it to be used as raw 
material in various sectors of industry, from paints to pharmaceuticals and ceramics. Although 
kaolinite (clay-mineral in kaolin) is basically an inert mineral, it is not found alone in nature, but 
 always accompanied by impurities as mica, feldspar, zinc, iron, aluminum, cadmium and others. 
These impurities, in addition to compromising the characteristics of kaolin may cause serious 
damage to the environment when improperly released. The micro-region known as Seridó in Rio 
Grande do Norte (north-east Brazil) stands out as one of the main centers of mining and processing 
kaolin in the northeast, for this reason, officials and environmentalists have been concerned with the 
ecological and social impacts that this activity.   This paper describes the main environmental 
impacts of processing kaolin in the city of Ecuador in Seridó region, through observation and 
interviews in locus with owners of kaolin industries in the city studied. It was verified that the 
primary means of environmental contamination is the burning of firewood and inadequate disposal 
of waste. Finally this paper suggested some measures that could minimize the identified 
environmental impacts. 
 
Keywords: environmental impacts, industry beneficiation, kaolin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O termo caulim ou “china clay” deriva 

da palavra chinesa Kauling (colina alta) e se 
refere a uma colina de Jauchau Fu, ao norte da 
China, onde o material é obtido, há muito 
tempo. O Caulim é formado essencialmente pela 
caulinita, apresentando em geral cor branca ou 
quase branca, devida ao baixo teor de ferro. De 
acordo com Ampian (2000), o caulim é um dos 
mais importantes e provavelmente um dos seis 
minerais mais abundantes do topo da crosta 
terrestre (profundidade até 10 metros). 

A atividade mineradora do caulim no 
Brasil é de grande importância sócio-
econômica. O caulim é um bem mineral 
extremamente versátil em função de suas 
características tecnológicas das quais se podem 
destacar o fato de ser um material inorgânico, 
atóxico, incombustível, insolúvel em água, 
imputrescível, neutro, imune ao ataque de 
microorganismos e mudanças bruscas de 
temperatura (COMIG, 1994). 

A primeira utilização industrial do 
caulim foi na fabricação de artigos cerâmicos e 
de porcelana há muitos séculos atrás. Somente a 
partir da década de 1920 é que se teve início a 
aplicação do caulim na indústria de papel, sendo 
precedida pelo uso na indústria da borracha. 
Hoje, o caulim pode ser utilizado em diversos 
setores industriais, como pigmento, carga e 
cobertura na indústria de papel, matéria-prima 
para a indústria cerâmica, na fabricação de 
porcelana, azulejo, esmalte, etc., matriz para 
catalisadores (craqueamento de petróleo e 
dispositivo para exaustão de gases em 
automóveis), isolante elétrico, agente 
fortalecedor de borrachas e concretos, cobertura 
digestiva de remédios na indústria de fármacos. 
Além disso, o caulim pode ser usado na 
fabricação de cimento branco, pesticidas, 
vidros, adesivos, cosméticos, plásticos, etc. 
(LUZ, 1998). 

O tamanho, a distribuição, a alvura, a 
estrutura e a forma de suas partículas 
influenciam diretamente em suas propriedades e 
utilização. No Nordeste uma das áreas mais 
expressiva na produção do caulim é a região 
Seridó situada entre os estados da Paraíba e do 
Rio Grande do Norte. Ali a fabricação de caulim 
é feita por meios manuais, inicialmente a céu 

aberto, podendo evoluir para a lavra 
subterrânea, com abertura de poços e galerias, 
segundo os procedimentos característicos da 
mineração artesanal (LUZ et al., 2003). O 
caulim produzido é vendido principalmente para 
as indústrias de cerâmicas refratárias e brancas 
do sul do país. 

De acordo com Williams et al (1997), a 
mineração de caulim, por sua própria natureza, 
altera as condições ambientais. A extração de 
significativos volumes de argila e de materiais 
rochosos, em todas as suas fases, provoca 
impactos para o meio físico e biótico e 
modificam a paisagem natural. Alguns desses 
impactos dependem de fatores como tipo de 
minério, técnicas de extração e beneficiamento, 
o que requer diferentes medidas para a 
recuperação ambiental. 

Do ponto de vista químico, o 
beneficiamento do caulim pode causar sérios 
impactos ambientais. Durante o processamento 
do minério, ocorre a produção de rejeitos 
líquidos (que são lançados nos rios), sólidos 
(geralmente dispostos a céu aberto) e gasosos 
(durante a queima para secagem). Esses rejeitos 
podem conter, além de outros contaminantes, 
elevadas concentrações de metais como o Ferro 
(Fe), Alumínio (Al), Zinco (Zn) e Cádmo (Cd). 
Os reflexos dessa contaminação extravasam, 
freqüentemente, os limites das áreas industriais. 

O presente trabalho tem por objetivo 
principal diagnosticar os principais impactos 
ambientais decorrentes da indústria 
beneficiadora de caulim no município de 
Equador-RN e como objetivo específico 
descrever o processo de beneficiamento do 
caulim no município em estudo, conhecer a 
percepção dos principais representantes do setor 
em relação aos impactos ambientais oriundos 
desta atividade. O trabalho se desenvolveu 
através da seguinte metodologia, foram feitas 
uma série de visitas em campo onde foram 
feitas observações in loco e entrevistas com três 
representantes das principais indústrias 
beneficiadoras de caulim no município de 
Equador-RN. 

 
 
 
2 BENEFICIAMENTO DE CAULIM NO 
MUNICÍPIO DE EQUADOR-RN 
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A cidade de Equador está situada na 

micro-região Seridó Oriental no estado do Rio 
Grande do Norte, dista 269 km da capital Natal, 
possui população de cerca 5.900 habitantes e 
ocupa uma área de aproximadamente 313,0 km². 
O município possui pelo menos quatro 
indústrias beneficiadoras de caulim de médio 
porte outras seis de pequeno porte. 

Foram visitadas três indústrias de médio 
porte que apresentaram características bem 
semelhantes. A produção mensal média de cada 
industria é de aproximadamente 500 ton, sedo 
que nos meses chuvosos ocorre uma diminuição 
da produção. Cada indústria ocupa uma área 
média de aproximadamente 20.000 m2. 

No Brasil, os caulins podem ser 
divididos em cinco grupos: sedimentares, 
oriundos de pegmatitos, de rochas graníticas, de 
rochas vulcânicas e caulins derivados de 
anortosito. Os principais depósitos nacionais 
estão nos estados do Amapá, Pará, Amazonas, 
São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do 
Norte. Os estados da região Norte detêm cerca 
de 97% das reservas nacionais. Em nível 
mundial as reservas brasileiras ocupam o 
segundo lugar com 28%, perdendo apenas para 
os Estados Unidos que detêm 58%. 
(MÁRTIRES, 2006). 

No Nordeste destaca-se a província 
pegmatítica do Seridó localizada entre os 
estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, 
em especial nos municípios de Equador-RN, 
Junco-RN e Tenório-PB. O caulim dessa região 
é de origem primária, essencialmente 
caulinítico, e encontra-se associado a minerais 
como quartzo, feldspato e mica. Os pegmatitos 
caulinitizados possuem grande variação de 
tamanho, podendo chegar a algumas dezenas de 
metros de largura. Quando comparados com os 
caulins do Sudeste, os caulins do Nordeste são 
de granulometria mais fina. (SILVA e 
DANTAS, 1997). 

Os depósitos de caulins da micro-região 
Seridó são lavrados há bastante tempo, mas de 
maneira rudimentar e predatória, sem um estudo 
prévio das jazidas e das condições geológicas de 
formação dos depósitos. A ausência de 
conhecimento sobre a geologia dos depósitos da 
região e a aplicação de tecnologias de lavra e 
beneficiamento acarreta em perdas 
significativas do minério. 

 
 

3 ETAPAS DO BENEFICIAMENTO DE 
CAULIN.  

 
O processamento do caulim começa nas 

mineradoras, onde o minério é muitas vezes 
extraído manualmente, sem acompanhamento 
técnico adequado, resultando, desta forma, em 
riscos à segurança dos próprios mineradores. 
Em outros casos o caulim é extraído da natureza 
por meio de máquinas especializadas para este 
fim, abrindo enormes galerias nas serras que 
modificam consideravelmente a paisagem 
natural. 

Uma vez extraído, o caulim é 
beneficiado antes de ser comercializado e 
utilizado nos diversos setores industriais, ou 
seja, o produto bruto precisa ser transformado 
através do processo industrial para servir de 
matéria prima para produção de outros produtos. 
O objetivo do beneficiamento é basicamente 
separar o minério das impurezas tais como 
óxidos de ferro e titânio, mica e feldspato, que 
influenciam diretamente em sua cor e alvura, e 
comprometem sua qualidade (LUZ, et al., 
2000). 

As técnicas de beneficiamento utilizadas 
depender do uso a que se destina o caulim. 
Segundo Silva e Dantas (1997) os processos 
mais empregados são dois: via seca e via úmida. 
O beneficiamento a seco é utilizado em caulins 
com baixo teor de quartzo, elevado alvura e 
distribuição granulométrica adequada.Como a 
maioria dos caulins não possui tais 
características, predomina o beneficiamento por 
via úmida, como ocorre em Equador-RN. 

Na Figura 1 são apresentadas as 
principais etapas do beneficiamento de Caulim 
empregado no município de Equador-RN. 

 

 
Figura 1 - Fluxograma das principais etapas do 
beneficiamento de caulim no Município de Equador-RN e 
os resíduos regados em cada uma delas. (PRÓPRIA, 
2010). 
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Na primeira fase do processo chamado 

“batedor”, o caulim bruto é lavado em água 
corrente enquanto passa pelas peneiras de nº350 
ou de nº200 conforme a finura do produto final 
desejado, como mostra a Figura 2-A, as 
impurezas retidas nas malhas são retiradas e 
separadas como rejeito, a seguir o caulim com 
alta umidade segue para os tanques de 
decantamento (Figura 2-B). Na seqüência o 
material decantado é conduzido às pensas, os 
rejeitos são separados e a água dos tanques volta 
ao processo produtivo, retornando ao batedor 
onde será novamente utilizado na lavagem de 
caulim. 

 
Figura 2 (a) - Lavagem do caulim bruto (PRÓPRIA, 
2010) 

 

 
Figura 2 (b) - Tanques de decantação (PRÓPRIA, 2010) 

 
Da prensa o caulim segue em forma de 

discos para a secagem que pode ser de duas 
formas: secagem natural (ao sol) ou no forno a 
lenha, dependendo das condições 
meteorológicas, como mostra a Figura 3. Do 
forno, o material já seco segue para a moagem e 
posteriormente para o ensacamento e transporte. 
Os rejeitos oriundos de cada fase deste processo 
são depositados a céu aberto em área próxima 
ao local onde são gerados. 

 
Figura 3 - Secagem do caulim em forno a lenha 

 
 
 

4  IMPACTOS AMBIENTAIS  
 
Foi observado que o processo de 

beneficiamento nas indústrias de caulim do 
município de Equador-RN embora seja um 
processo simples e ainda um tanto artesanal, 
gera consideráveis impactos ao meio ambiente 
desde a extração do minério de forma predatória 
e sem acompanhamento técnico adequado. A 
extração que antes era predominantemente 
manual, recentemente vem sendo substituída 
pela extração em larga escala utilizando-se de 
máquinas retro-escavadeiras, abrindo enormes 
galerias de extração mineral nos morros 
próximos aos decantamentos, sendo responsável 
pela rápida modificação da paisagem natural. 
Ainda durante a extração é gerada um tipo de 
resíduo constituído basicamente de pedaços de 
caulim de baixo valor comercial que são 
descartados na própria jazida. 

Durante do processo de beneficiamento é 
gerado uma grande quantidade de resíduo, 
chamado rejeito de produção, devido o baixo 
aproveitamento do minério bruto, que é cerca de 
35%. Um decantamento de caulim de porte 
médio, no município de Equador-RN gera em 
média 1100 ton de resíduos mensais. Estes 
resíduos são constituídos por materiais silicosos 
tais como: feldspato, quartzo, mica e minerais 
metálicos. 

Verificou-se que estes rejeitos são 
dispostos de forma aleatória em vazadouros a 
céu aberto, geralmente junto ao local onde é 
gerado, dentro do próprio terreno das fábricas, 
como indica a Figura 4, entretanto foram 
observados ainda pequenos depósitos de rejeito 
ao longo das estradas que ligam Equador-RN as 
cidades circunvizinhas, lançados diretamente no 
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solo, muitas vezes próximo à pequenos riachos 
e açudes. Esses rejeitos são provavelmente 
oriundos das indústrias de menor porte. Esses 
resíduos além de modificaram a paisagem 
natural e contaminarem o solo, uma vez secos 
propiciam à emissão de particulados, que podem 
causar sérios danos a saúde humana e de 
animais. 

Pesquisas recentes indicam a 
possibilidade de aproveitamento destes rejeitos 
na fabricação de materiais cerâmicos e 
argamassas de assentamento (CASTRO, 2008, 
MENEZES, et al 2007; FARIAS FILHO, 1999). 

 

 
Figura 4 - Resíduo de Caolin depositado a céu aberto no 
terreno da indústria. (PRÓPRIA, 2010) 

 
Outro sério problema diagnosticado foi a 

queima de madeira para a secagem do caulim 
nos fornos (Figura 5), além da poluição 
atmosférica, essa atividade causa sérios 
prejuízos a flora nativa. Embora os órgãos 
ambientais autorizem apenas o uso de lenha 
autorizada para este fim, esta recomendação 
nem sempre é respeitada, especialmente pelas 
pequenas indústrias, e resulta não raras vezes 
em multa para as empresas. O uso de filtro junto 
aos fornos é também negligenciado. 

 

 
Figura 5 - Lenha nativa utilizada na secagem do caulim. 
(PROPRIA, 2010) 

 

Não obstante a larga geração de resíduos 
oriundos do beneficiamento de caulim a maior 
preocupação é a falta de informação dos 
representantes deste setor industrial. Nas 
entrevistas foi percebido que proprietários e 
funcionários demonstraram desconhecimento 
dos impactos ambientais decorrentes do 
beneficiamento de caulim, quando questionado 
“O Sr. Acredita que estes rejeitos podem causar 
danos ao meio ambiente e à saúde humana?”, 
em meio uma série de explicações pouco 
fundamentadas a resposta padrão foi “Não”. Foi 
observada ainda pouca disposição para 
minimizar os impactos ambientais, frases como 
“se um faz e os outros não, que diferença vai 
fazer” e “medidas assim podem comprometer a 
renda da empresa, seria insustentável”. Foi 
percebido que a fiscalização dos órgãos 
ambientais junto a essas empresas embora seja 
presente, a tomada de decisões administrativas 
efetivas referentes à minimização dos impactos 
ambientais decorrentes desta atividade pouco 
será consolidada enquanto não houver uma 
maciça intervenção em termos de educação 
ambiental. 

 
 
5 CONCLUSÃO 

 
A atividade de beneficiamento de caulim 

no município de Equador-RN é um importante 
setor da economia do Estado e da região, 
entretanto, as novas demandas da 
sustentabilidade exigem que o desenvolvimento 
econômico seja associado à preservação 
ambiental. Foi diagnosticado que o 
beneficiamento de caulim no município em 
estudo é responsável pela geração de uma 
grande quantidade de resíduos, cerca de 1100 
ton/mês que são lançados de forma inadequada 
a céu aberto, além da extração de grandes 
quantidades de minério e da queima de lenha, 
muitas vezes da flora nativa. A destinação 
adequada dos resíduos, como aplicação em 
aterro e em argamassas, a redução do uso de 
fornos a lenha e o uso de lenha autorizada pelos 
órgãos responsáveis e a instalação de filtros nas 
chaminés são algumas atitudes que podem 
minimizar os impactos ambientais do 
beneficiamento de caulim. A educação 
ambiental, porém se destaca como ferramenta 
indispensável para estas atitudes mitigadoras 
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possam efetivamente ser implantadas e 
mantidas. 
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