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Foi realizada a caracterização tecnológica dos caulins do Morro do Felipe e do Rio 
Capim, visando explicar, do ponto de vista mineralógico, o que leva esses dois caulins 
a responderam de maneira diferente ao seu processamento. Cada uma das amostras foi 
separada por peneiramento, centrifugação e meio denso, em cinco frações e, a seguir, 
efetuadas análises químicas, por difração de raios X e microscópio eletrônico de 
varredura. Para obtenção de um produto para cobertura, os dois caulins foram 
beneficiados seguindo o mesmo processo. Os caulins estudados apresentaram uma 
composição mineralógica muito próxima: caulinita, quartzo, zircão, rutilo/anatásio e 
óxidos/hidróxidos de ferro. A diferença reside na fonna como os óxidos de ferro 
ocorrem. No caulim do Morro do Felipe, tudo leva a crer que na fração abaixo de 2 J.im 
parte significativa do ferro esteja na estrutura cristalina da caulinita. A alvura do 
produto resultante da separação magnética subiu apenas de 83,18 para 83,80%, o que 
mostra que o ferro não está numa forma com susceptibilidade magnética adequada para 
ser recuperado num campo de 14 kG. Na etapa de alvejamento, a alvura do produto 
subiu apenas de 83,80 para 84,25%, o que também demonstra que a fonna como o 
ferro se encontra não responde de forma adequada ao processo. Já o caulim do Rio 
Capim respondeu muito bem ao processo de separação magnética, havendo um 
incremento de alvura de 83,83 para 87,33%; no alvejamento subiu de 87,33 para 
89,68%, o que mostra que a forma como os óxidos de ferro ocorrem favorece o 
processo de beneficiamento, quando comparado com o caulim do Morro do Felipe. 
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1. INTRODUÇÃO 

Caulim é uma rocha constituída de material argiloso, com baixo teor de ferro e 
cor branca. O mineral predominante nos caulins é a caulinita, representada pela 
fónnula química AI4(Si40Io)(OH)(l). 

A seleção de um mineral, para ser usado na indústria de papel, depende de uma 
série de critérios: tamanho e fonna das partículas, composição química, superficie 
específica, energia de superficie, alvura, opacidade, viscosidade de sua polpa, índice de 
refração, compatibilidade com a polpa e com aditivos químicos tais como ligantes e 
auxiliares de retenção(2). 

Os principais usos industriais do caulim são: papel, tintas, cerâmicas, 
refratários, manufatura de tijolos e telhas, catalisadores, louças de mesa, peças 
sanitárias, cimento branco, borracha, adesivos, selantes, ração animal, compostos 
betuminosos, vidros, cosméticos e pesticida. A indústria de papel é o principal 
consumidor, com cerca de 45%, vindo a seguir a indústria cerâmica(3,4). 

Os usos potenciais de um caulim poderão ser apontados a partir de seus 
constituintes mineralógicos. A presença de minerais do tipo quartzo, cristobalia, 
alunita, esmectita, illita, muscovita, biotita, clorita, gibbsita, feldspato, anatásio, pirita e 
haloisita poderão afetar o beneficiamento e os possíveis usos do caulim. A esmectita, 
alunita e haloisita contribuem para aumentar a viscosidade. O quartzo, quando em 
granulometria muito fina, toma-se muito dificil de ser removido no beneficiamento, 
contribuindo dessa fonna para aumentar a sua abrasividade(5,6,7). 

Avila et ai.(8). desenvolveram uma metodologia de caracterização e 
beneficiamento de caulim. Esta consistiu na identificação dos argilominerais presentes 
e impurezas mineralógicas que de alguma fonna possam influenciar no processamento 
do caulim e apontar as variáveis operacionais do processo para obtenção de produtos 
industriais. 

Bertolino(9) estudou a especiação do ferro contido nos caulins da região norte 
usando a técnica de Mõssbauer. Com esta, foi possível identificar que parte do ferro 
contido no caulim do Morro do Felipe se encontra na estrutura da caulinita(9). 

2. MA TERIA L E MÉTODO 

Para realização dos estudos de caracterização mineralógica, as amostras de 
caulim do Rio Capim e Morro do Felipe foram preparadas, de acordo com o 
fluxograma da Figura I. 

As amostras ROM foram preparadas através da homogeneização do caulim em 
pilhas alongadas, retirando-se amostras de I kg para os estudos de caracterização 
mineralógica e ensaios de beneficiamento. Esses ensaios foram executados de maneira 
idêntica para ambas as amostras, de maneira que seus resultados são comparáveis. 

A partir de 2 kg de caulim iniciou-se a preparação de uma polpa com 40% 
(massa) de sólidos, ajustando-se o pH do meio para 7, com Na2C03. Como dispersante 
foi adicionado Socalam, a uma taxa de 2 kg/t. A seguir a polpa foi agitada (800 rpm) 
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por um período de 40 mine desareada em peneira de 44 ~m. A fração passante em 44 
~ foi centrifugada (centrifuga FANEM de laboratório) a 2000 rpm, por um período 
de 5 min, obtendo-se dois produtos, sendo um mais grosso acima de 2 ~m e um 
produto de granulometria mais fina, com 97% abaixo de 2 ~m. Esta fração foi 
submetida a uma separação magnética a úmido de alto gradiente, a 14 kG (Separador 
Boxmag Rapid), obtendo-se um produto magnético e outro não magnético. O produto 
não magnético foi alvejado em reator por 1 hora, com agitação controlada a 90 rpm, 
em pH 4,5 (ajustado com sulfato de AI) e adição de 2 kg/t de ditionito de sódio. 

Agua 
Carb. Sódio 

Socalarn (2 g/t) 

Produto Não 

RC 
t-----++44 J.iffi 

MF 

RC 
J-----++2 J.iffi 

MF 

Produto 
Magnético 

Figura 1 - Fluxograma utilizado na preparação de amostrs de caulim do morro 
do Felipe e Rio Capim para carcterízação mineralógica (RC= Rio Capim, MF= Morro 
do Felipe). 

Cada um dos produtos obtidos segundo o fluxograma da Figura l foi secado em 
estufa (1050C), pesado e a seguir enviado para caracterização mineralógica:+ 44 ~m.-
44 + 2 ~m, -2 ~magnética e -2 ~ não magnética. 

A fração + 44 ~ foi ainda fracionada em líquido denso (bromofórmio, d = 
2,85), para concentração dos minerais pesados contaminantes. 
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Todas as frações ou produtos gerados foram analisados por difração de raios X e 
observados ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) equipado com sistema de 
microanálise por dispersão de energia (EDS). 

A partir da análise química dos produtos (realizada quando havia material 
suficiente para tal), foi calculado o teor de caulinita, quartzo (pelo excesso em sílica) 
rutilo e hematita. 

3. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO 

Observa-se, na Tabela 1, a distribuição (em massa) das duas amostras nas 
diversas frações obtidas pela classificação, separação magnética e meio denso. 

Tabela 1- Distribuição(% massa) no fracionamento dos caulins Morro do Felipe e Rio Capim. 

Fração Morro do Felipe Rio Capim 

+44 j.Uil afundado 0,10 0,49 

+44 j.Uil flutuado 49,43 17,03 

-44+2 j.Uil 34,94 71,58 

-2 j.Uil magnética 0,53 0,64 

-2 lliii não-magnética 15,00 10,26 

TOTAL 100,00 100,00 

A composição química das diversas frações está representada na Tabela 2. 

Tabela 2 -Composição química(% em massa) dos caulins Morro do Felipe e Rio Capim. 

Fraçlo ou Produto Si O, AI, O, TiO, MnO(t) Fe2ÜJ(I) MgO C aO Na, O K,O PF 

MF+44 j.Uil afundado -- 9,3 21,80 0,33 38,10 0,46 0,95 3,10 0,33 

MF+44 l1lll flutuado 43,3 36,1 1,10 0,00 2,00 0,24 0,79 1,80 0,30 15,50 

MF -44+2 j.Uil 45,0 35,4 1,30 0,00 2,00 0,40 1,00 2,10 0,31 13,90 

MF -2 j.Uil magnética 43,3 36,5 1,10 0,00 1,90 0,27 1,00 2,00 0,23 14,40 

MF -2 j.Uil não-magnética 43,2 36,5 1,00 0,00 1,90 0,42 1,10 2,40 0,29 14,80 

RC+44 j.Uil afundado 27,4 5,3 39,00 0,55 21,00 0,29 0,54 1,30 0,18 4,50 

RC+44 j.Uil flutuado 55,6 26,1 2,70 0,00 1,50 0,28 0,65 1,50 0,21 11,60 

RC -44+2 I1Jil 44,6 38 0,52 0,00 0,51 0,34 0,80 1,90 0,20 14,40 

RC -2 j.Uil magnética 40,9 35,5 1,20 0,00 1,50 0,30 1,10 2,10 0,29 18,10 

RC -2 j.Uil não-magnética 44,0 37,8 0,80 0,00 0,63 0,40 0,95 2,50 0,21 14,60 
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Os resultados dos ensaios de beneficiamento visando determinar o ganho de 
alvura em cada uma das suas etapas, encontram-se na Tabela 3. 

Tabela 3 - Ganho de alvura (TAPPI T 646 om-86) em cada uma das etapas do processo de 
beneficiamento. 

Fraçio Morro do Felipe Rio Capim 

-44J.Llll 81,63 81,63 

-2 J.Llll 83,55 83,83 

-2 J.Llll não magnético 83,75 87,33 

-2 J.Llll não magnético alvejado 84,4 89,88 

A análise por difratometria de raios X detectou a assembléia mineralógica 
listada na Tabela 4. 

Tabela 4 - Mineralogia determinada por difraçio de raios X das frações e produtos dos caulins Morro 
do Felipe e Rio Capim. 

Fn1çlo ou Produto 

MF+44 J.Llll afundado 

MF+44 J.Llll flutuado 

MF -44+2 J.Llll 

MF -2 J.Llll magnética 

MF -2 J.Llll não-magnética 

RC+44 J.Llll afundado 

RC+44 J.Llll flutuado 

RC -44+2 J.Llll 

RC -2 J.Llll magnética 

RC -2 J.Llll não-magnética 

Minen1is identificados 

Hematita, zircão, caolinita, rutilo, anatásio 

Caolinita, quartzo, anatásio (?) 

Caolinita 

Caolinita 

Caolinita 

Zircão (inclusive metamítico), caolinita, 
quartzo, rutilo, anatásio 

Caolinita, quartzo 

Caolinita 

Caolinita 

Caolinita 

Uma quantidade maior de fases mineralógicas pôde ser detectada ao MEVIEDS. 
A Tabela 5 lista essas fases. 
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Tabela 5 - Mineralogia determinada por MEV!EDS das frações e produtos dos caulins Morro do 
Felipe e Rio Capim. 

Fraçlo ou Produto 

MF+44 ~m afundado 

MF+44 ~ flutuado 

MF -44+2 ~m 

MF -2 ~m magnética 

MF -2 ~m não-magnética 

RC+44 ~ afundado 

RC+44 ~ flutuado 

RC -44+2 ~m 

RC -2 ~ magnética 

RC -2 ~m não-magnética 

Minerais identificados 

Caolinita, zircão, hematita (ou limonita), rutilo/anatásio 
(ou leucoxênio), granada, possível anfibólio 

Caolinita, quartzo 

Caolinita (pode conter Fe), moscovita 

Caolinita (pode conter Fe e Ti) 

Caolinita 

Zircão, rutilo (ou anatásio), caol inita, quartzo, raros 
óxidos/hidróxidos de Fe 

Caolinita, quartzo, rutilo (ou anatásio ), zircão 

Caolinita (pode conter Ti), raro rutilo (ou anatásio) 

Caolinita, sulfato Fe (?) 

Caolinita 

A Tabela 6 apresenta a quantificação de caolinita e quartzo nos diversos 
produtos, calculada a partir da análise química, e a Tabela 7 a distribuição das fases 
pelas diferentes frações e produtos obtidos, além da composição da cabeça composta 
(head sample) para o minério. Nem sempre o resultado fecha em 100%, pois as 
composições podem variar um pouco em relação ao estequiométrico, e fases menores 
não puderam ser quantificadas. 

Tabela 6- Mineralogia calculada a partir da análise química, conforme identificação por difração de 
raios X. 

Fraçlo ou Produto Caolinita Quartzo Rutilo Hematita 

MF+44 ~ afundado 24 -- 22 38 

MF+44 ~m flutuado 91 I I 2 

MF-44+2~ 90 3 I 2 

MF -2 ~ magnética 92 o I 2 

MF -2 ~ não-magnética 92 o I 2 

RC+44 ~ afundado 13 21 39 21 

RC+44 ~m flutuado 66 25 3 2 

RC-44+2 ~ 96 o 

RC -2 ~m magnética 90 o I 2 

RC -2 ~m não-magnética 96 o 
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Tabela 7- Mineralogia por fração calculada a partir da análise química, conforme identificação por 
difração de raios X, e cabeça composta. 

Fraçlo ou Produto Caolinita Quartzo Rutilo Hematita 

MF+44 f.UI1 afundado 0,02 0,00 0,02 0,04 

MF+44 f.UI1 flutuado 45,18 0,40 0,54 0,99 

MF -44+2 f.1lll 31,31 1,16 0,45 0,70 

MF -2 J.Lm magnética 0,49 0,00 0,01 0,01 

MF -2 J.Lm não-magnética 13,86 0,03 0,15 0,29 

Morro do Felipe 90,86 1,60 1,18 2,02 

RC+44 J.Lffi afundado 0,07 0,10 0,19 0,10 

RC+44 J.Lffi flutuado 11,25 4,24 0,46 0,26 

RC -44+2 J.Lffi 68,86 0,00 0,37 0,37 

RC -2 J.Lffi magnética 0,58 0,00 0,01 0,01 

RC -2 J.Lffi não-magnética 9,82 0,00 0,08 0,06 

Rio Capim 90,57 4,34 1,11 0,80 

As imagens a seguir ilustram algumas características dos caulins do Morro do 
F elipe e Rio Capim. 

A imagem da Figura 2 mostra aspectos do caulim do Morro do Felipe. 
Destacam-se os cristais de contorno bastante hexagonal e pseudo-hexagonal, bem 
delaminados, e por vezes aglomerados. 
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l., 

Figura 2- Cristai.s de caolinita do Morro do Felipe. Imagem de elétrons secundários obtida em MEV. 

A imagem da Figura 3 mostra hematita no caulim do Morro do Felipe, recoberta 
por uma crosta provavelmente limonítica, com morfologia botrioidal, e algumas ripas 
que poderiam ser de hemativa que resistiram à dissolução ou cristais 
aciculares/tabulares neoformados de hematita. Pode ser observado, ainda, na Figura 4, 
uma crosta limonítica que recobre rutilo ou anatásio. 

Na Figura 5 observa-se a alteração de um cristal de rutilo ou anatásio, passando 
para uma fase mal cristalizada, do ponto de vista morfológico. Pode ser interpretado 
como a transformação de rutilo ou anatásio para leucoxênio, óxido/hidróxido de titânio 
amorfo, ou de rutilo para anatásio, mais estável em condições de lateritização do que 
seu polimorfo rutilo. 

A imagem da Figura 6 mostra alguns aspectos da caulinita do Rio Capim. 
Novamente destacam-se os cristais de contorno hexagonal ou pseudo-hexagonal, 
aparentemente bem delaminados. Nas frações mais grossas, a caulinita pode ser 
observada em seu formato típico de book/ets, como na Figura 7. 

A imagem da Figura 8 mostra um grão de óxido ou hidróxido de Ti, com alto 
teor de ferro. 

412 



Figura 3 - Detalhe da limonita botrioidal sobre hematita. Imagem de clétrons retro-espalhados obtida 
em MEV. 

Figura 4- Crosta limonítica sobre rutilo ou anatásio. Imagem de elétrons retro-espalhados obtida em 
MEV. 
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Figura S - Alteração de rutilo ou anatâsio, gerando fase amorfa leucoxênio, ou transformação de 
rutilo para anatásio. Imagem de elétrons retro-espalhados obtida em MEV. 

Figura 6- Cristais de caolinita do Rio Capim. Imagem de elétrons secundários obtida em MEV. 
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Figura 7 - Cristais de caolinita do Rio Capim, formato típico de boolc:let. Imagem de elétrons retro
espalhados obtida em MEV. 

Figura 8 - Óxido/hidróxido de Ti com alto teor em Fe, ao lado de cristal de caolinita. Imagem de 
elétrons retro-espalhados obtida em MEV. 
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4. CONCLUSÕES 

Os dois caulins analisados, do Morro do Felipe e do Rio Capim, apresentam 
acima de 90% de caulinita. 

Os contaminantes mais comuns no caulim do Morro do Felipe são hematita, 
quartzo e rutilo/anatásio. É visível, em algumas imagens ao MEV, a alteração da 
hematita para delgadas crostas provavelmente de limonita, que recobrem a própria 
hematita, rutilo/anatásio, e que poderiam explicar a detecção de picos de Fe nos 
espectros de EDS das caulinitas; a alteração liberaria o Fe para gerar as crostas e as 
coberturas (coatings) nos grãos. 

No Rio Capim, quartzo e rutilo/anatásio são os contaminantes detectados. Não 
foram identificados, por difração de raios X, minerais de Feno Rio Capim, apesar de 
alguns grãos de óxidos/hidróxidos de Fe terem sido identificados por MEVIEDS, e de 
ter sido detectado um pico considerável de Fe nas fases titaníferas. Da mesma forma 
que ocorre com a hematita do Morro do Felipe, o rutilo/anatásio do Rio Capim se 
altera, provavelmente para uma fase amorfa como o leucoxênio, o que poderia explicar 
picos de Ti detectados nos espectros de EDS da caulinita. 

As delgadas crostas ferruginosas detectadas no caulim do Morro do Felipe, 
sobre minerais não-magnéticos como caolinita e rutilo/anatásio, não seriam removíveis 
por separação magnética, explicando o pequeno incremento de alvura observado com o 
processo. Considerando que o ferro também não pode ser eliminado eficientemente por 
alvejamento, uma vez que a alvura subiu apenas 0,45%, conclui-se que grande parte do 
ferro, elemento mais cromógenos presente no caulim, está na estrutura das caolinitas, 
corroborando conclusões anteriores (por exemplo, Bertolino(9)). Já no caulim do Rio 
Capim, parte considerável do ferro se encontra associado às fases titaníferas, que são 
eficientemente removidas pela separação magnética, ou como crostas ferruginosas 
facilmente solúveis no processo de alvejamento. O ferro, nesse caulim, não estaria 
contido em teores significativos nas estruturas das caolinitas. 

Nas frações abaixo de 2 Jlm, a caulinita apresenta-se com formato 
aproximadamente hexagonal, bem delaminada, ao contrário dos booklets que a 
caracterizam nas frações mais grossas, particularmente no Rio Capim. 
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TECHNOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE 
MORRO DO FELIPE AND RIO CAPIM KAOLINS 

ABSTRACT 

Reiner Neumann 
Adão Benvindo da Luz 

Arthur Pinto Chaves 

A technological characterization of the Morro do Felipe and Rio Capim kaolin was 
performed, aiming a mineralogical explanation for the very different behavior of the 
two kaolins when submitted to a conventional beneficiation procedure. Both samples 
were sieved and centrifuged, and the coarser fraction separated using bromoform. Ali 
products were analysed for its chemical composition, and its mineralogy by X-ray 
diffraction and scanning electron microscopy. The detected mineralogy was similar for 
both samples: kaolinite, quartz, zircon, rutile/anatase and iron oxides!hydroxides. A 
difference could be inferred conceming the way iron occurs in the samples. ln the 
Morro do Felipe kaolin, a fairly representative part of the iron seems to be in the 
kaoliníte's structure; a magnetic separatíon only increases its brightness from 83,18 to 
83,80%, showing that the iron is not present in a form susceptible to a 14 kG magnetic 
field. The brightness gain dueto chemical bleaching is also very small, from 83,80 to 
84,25%, again showing that iron is not available for the process. The Rio Capim 
kaolin, on the other hand, behaves very well to both processes, magnetic separation 
and chemical bleaching. Its brightness increases from 83,83 to 87,33% after remova! of 
the contaminants with a 14 kG magnetic field, and reaches 89,68% after bleaching. 
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