CARACTERIZAÇÃO DOS CAULINS DA REGIÃO DE PRADO/BA
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Caulins são argilo-mincrais. isto é, rochas constituídas de material argiloso, com baixo teor de ferro, de cor
branca c cuja composição química genérica é de um silicato de alumínio hidratado (Al 20 3 .2Si0 2.211 20). Sua
estrutura química lhe confere, entre outras, as seguintes características: inércia química, alvura, capacidade para
cobe rtura ou reforço. baixa condutividade térmica e elétrica, baixa abrasividade e baixo custo. Tantas
caractcristicas tecnológ icas fazem do caulim um bem mineral com vasto campo de aplicação industrial. O
beneficiamento mineral c a lixiviaçiio redutora do caulim da jaz ida mineral da regiiio do município de Prado no
estado da l3ahia geram três tipos de caulins que siio denominados comercialmente Coat 87, Coat 90 e Extra Fino.
O presente estudo aborda a caract erização tecnológica destes produtos. A abordagem mineralógica foi cfctuada
pela an~·llisc da distribuição de tamanho de partículas, da morfol og ia das partículas, do mineral predominante c
da alvura das amostras. Concomitantemente, avaliou-se a mobilidade cletroforética/potencial zeta e a
visc os idade aparente d..: suspens(H.:s concentradas d..:stcs caulins . A partir da análise dos resultados, foram
identificados, pn.:dominantcmentc. partículas de caulinita na forma de "pratos" com bordos irregulares, com
distribuições granulométricas bimodais no caso das amostras Coat S7 c Coat 90 c monomodais no caso do
Caulim Extra Fino. Com relação ú alvura, o caulim Coat 90 é mais alvo que o Coat 87 que, por sua vez, é mais
alvo que o Extra Fino. As medidas de potencial zeta cfctuadas com eletrólito indiferente (cloreto de potássio
I mM) cm funç;lo do pi I mostraram que todas as amostras possuem comportamento elctrostático semelhante,
tcndll sido obtidos pontos isoclétricos compreendidos na Etixa de pll de 3,5 a 4,0. Submetidas ús mesmas
cllndiçõcs de preparo, as polpas concentradas de caulim Coat S7 e Coa! 90 forneceram valores melhores de
viscosilbdc que as de caulim Extra Fino. Tendo cm vista as características de cada uma das amostras estudadas
conclui-se que os caulin ~: Coat S7 c Coat l)() são adequados ú indústria papeleira (para serem usados como carga
ou como cobertura) enquanto o caulim Extra Fino possui qualidades para a produção de catalisadores (para a
indu st ria automobilística ou de refino de petróleo).
Pala\'ras-chavc: caulim, caracterização mineralógica, aplicações industriais.
Area Temática: Caracteri;.açüo de Minérios
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INTRODUÇÃO
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Caulim é o nome comercial dado a um mineral de cor branca ou quase branca. cuja composu;ào
química genérica é de um silicato de alumínio hidratado (AI:0;.2Si0 2.211:0). Os caulins s<lo constituídos pur
argilo-rninerais do grupo da caulinita, são eles a própna caulinita. a haloisita , a metahaloisit:t. a nacrita e a
diquita. A caulinita é o mais importante desses minerais c sua estrutura 6 formada pelo empilhamento regular de
lúminas de tetraedros de óxido de silício (Si0 4 ) intercaladas com lúminas de octaedros de hidróxido de alumínio
(AI : (OH)r,) ligadas entre si através de um oxigênio comum, resultando cm uma estrutura fortemente polar.
(Murray e Keller, 1993; Prasad, Reid e MuiTay, 1991 e Li c Ericksson, 1994).
Os caulins são produtos da alteração de silicatos de alumínio, principalmente dos fcldspatos. Quando
esta alteração ocorre "in situ" como resultado da alteração de rochas cristalinas, chamamos depósito de caulim
primário; porém, quando a jazida é fruto da deposição de materiais transportados por correntes de úgua doce,
chamamos depósito de caulim secundário. (Murray e Keller, 1993 ; Luz c Damasceno, 1993; Luz c Chaves, 2000
e 13crtolino, 2000).
As principais características do caulim são: inércia química em valores de pH de 3 a 9; coloração branca
com alvura elevada; boa maciez c baixa abrasividade; baixa granulornetria, baixas condutividades t0nnica c
clétrica; facilidade para dispersão cm água e baixo custo. Essas características tecnológicas fazem do caulim um
bem mineral extremamente versátil. (Murray c Keller, 1993; Prasad, Rcid e Murray, 1991 c Pcttcndorfcr, 1999).
Aproveitando-se de uma ou mais dessas características, os caulins são utili zados, principalmente. nas
indústrias de papel, de tinta, de refratários , de cerâmica, de catalisadores , de cimento, de borracha, de plásticos ,
de adesivos, de vidros, de cosméticos e de pesticidas (Luz e Chaves, 2000). Os principais usos c devidas
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proporções encontram-se expostos no diagrama da Figura I (Roskil, 1996). Na indústria de papel. o caulim tem
duas funções: carga e cobertura. Quando é utilizado como carga, o caulim substitui libras celulósicas c insumos
caros como o dióxido de titânio; quando é utili zado como cobertura, ele confere brilho, opacidade. maciez,
receptividade a tinta e impermeabilidade às folhas de papel. As indústrias de rcfratários , ccrúmicas c de fibra de
vidro o utili zam como maté ria-prima essencial, atingindo, por exemplo, proporções de 25 a I 00'% no caso do
corpo cerâmico. Para a obtenção de cimento ele é usado como fonte de alumina . No fabrico de plásticos c
borrachas, sua finalidade é melhorar propriedades mccúnicas, clétricas c térmicas. bem como o acabamento do
produto. A indústria de catalisadores utiliza o caulim como suporte, onde confere aumento da área superficial.
Na indústria de tintas é usado como pigmento extensor funcional a fim de mudar a natureza da tinta, onde
caulins grossos conferem acabamento fosco, enquanto caulins finos conferem acabamentos bri lhantcs.
Para que se possam ser apontados um ou mais usos potenciais de um determinado caulim. algumas
propriedades devem ser avaliadas. As características que devem ser analisadas quando o caulim destina-se a
indústria de papel são mineralogia, forma e tamanho das partículas, alvura, pH, propriedades reológicas c
estabilidade da suspensão (Murray, 1980 e Prasad et a!, 1991 ). O objetivo deste trabalho foi avaliar algumas
características tecnológicas das amostras comerciais dos caulins produzidos no município de Prado/13!\ c
determinar a viabilidade de se utilizar essas amostras na indústria de papel. Foram avaliados a distribuição de
tamanho de partículas , a morfologia das amostras , o mineral predominante, a alvura do material, a mobilidade
elctroforética/potencial zeta das pm1ículas e a viscosidade aparente das polpas concentradas destes caul ins.
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Figura J - Diagrama esquemático com os principais usos do caulim.

MA TE RIAIS E MÉTODOS
Como matéria-prima para este estudo foram utilizadas amostras comerciais fornecidas pela Mineração
Monte Pascoal Ltda., Bahia, denominadas caulim Coat 87, Coat 90 e Extra Fino.
O mineral predominante foi determinado em um difratõmetro de Raios-X da marca Siemens modelo
D 5000. A leitura foi efetuada em tubo de cobre, sob tensão de 40kV e corrente de 30mA, faixa de varredura de
2 a 90° 29 com passo de 0,02° 29 c permanecendo um se&TUndo em cada passo.
A alvura das amostras foi determinada em um Color Touch 2, modelo ISO, da marca Technidyne. As
amostras foram pulverizadas em moinho analítico por 30s antes de ser preparada a superficie a 50kg de pressão.
A distribuição granulométrica das amostras foi realizada em um analisador de tamanho de partículas
(sedígrafo) Sedigraph 5. I00. As amostras foram preparadas em pH 9 e foi adicionada uma solução de 0,05% de
dispersantc comercial Polysal.
A morfologia das amostras foi efetuada em microscópio eletrônico de varredura Leica S440. As
amostras foram postas em suporte de cobre onde a suspensão foi preparada a 50ppm de concentração e com
adição de solução de 0,05% de dispersante comercial Polysal.
O potencial zela foi determinado em um Zeta Master, onde foram utilizadas dispersões com
concentração de 0,5g de caulim por litro de suspensão e tendo sido utilizado KCI lmM como eletrólito
indiferente. Foram efetuadas medições de potencial zeta em pHs na faixa de 2 a 10, onde o pH foi ajustado
através da adição de soluções diluídas de KOH e HCI.
As medidas de viscosidade foram determinadas em um reômetro Rheo Stress (RS!), da marca Haake,
onde foram efetuadas medições de viscosidade aparente das suspensões em função do tempo por 600s a taxa de
cisalbamento constante e igual a Ioos· 1 com temperatura constante e igual a 25°C. As polpas foram preparadas
com 70% de sólidos e 5kg de dispersante por tonelada de caulim (o dispcrsante utilizado foi o hexametafosfato
de sódio puríssimo). O ajuste do pH foi estabelecido com solução de NaOH 1O%p/v que foi adicionada antes da
inserção do caulim. Foram obtidos valores de pH de 6,4±0,3.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Os difratogramas encontrados para as três amostras de caulim foram iguais c identificaram a caulinita
triclínica como mineral existente. Wilson, Santos c Santos ( 199R) estudaram a mineralogia dos caulins
brasileiros concluindo que todos os depósitos do nordeste brasileiro são constituídos unicamente por caulinita em
cristais cuédricos de perfil hexagonal, razão pela qual não foram encontrados haloisita ou diquita. Embora estes
cristais sejam formados preferencialmente nas rochas de quartzo (Wilson, Santos c Santos. 199X). também não
foram encontradas partículas deste mineral nas amostras. Estes resultados refletem o bom tratamento mineral
efctuado para a total liberação da caulinita.
As medições de alvura ISO encontradas foram as seguintes: R8,81% para o caulim Coat 90, 85,59%,
para o caulim Coat 87 e 71,06% para o caulim Extra Fino. Levando-se cm consideração que são exigidas alvuras
superiores a 84,5% para que o caulim seja utilizado como cobertura na indústria de papel (Luz c Lima, 1991 e
Monte, Paiva e Trigueiro, 2003), somente as amostras Coat 87 c Coat 90 enquadram-se neste perfil.
As distribuições granulométricas das amostras encontram-se dispostas na Figura 2. A Figura 2A ilustra
a porcentagem mássica passante acumulada e a Figura 2B exibe a freqüência mássica das amostras, ambas cm
função do diâmetro médio de partículas. A partir da análise destes gráficos podemos verificar que as amostras
Coat 87 e Coa! 90 possuem distribuições granulométricas semelhantes onde cerca de 80%, das partículas
2~1m

possuem tamanho inferior a

e aproximadamente 34% são menores que

0,2~1m.

Estes valores caracterizam

distribuições bimodais (Carvalho, 1998), fato ressaltado pela análise da Figura 2I3. O caulim Extra Fino, por sua
vez, apresentou uma distribuição granulométrica com partículas de menor diâmetro médio. A amostra gerou
cerca de 95'% de partículas de tamanho inferior a

2~1m

c 73% de partículas de tamanho inferior a

0,2~1m.

Entretanto, pela observação da curva dessa amostra na Figura 2B não fica evidenciada uma distribuição bimodal.
Destaca-se que diâmetros menores de partícula proporcionam maiores áreas superficiais.
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Figura 2- Curvas de distribuição granulométrica das amostras de caulim Coat 87, Coa! 90 e Extra Fino: (A)
Massa passante acumulada em função do diâmetro médio de partículas e (I3) Freqüência mássica em função do
diâmetro médio de partículas.
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Com o intUJtO de avaliar a morfologia das partículas das amostras de caulim, foram obtidas
fotomicrografias no MEV utilizando-se elétrons retro-espalhados. A Figura 3 exibe as referidas fotomicrografias.
Nas Figuras 3A, 3B e 3C tem-se uma visão geral das estruturas das partículas das amostras de caulim Extra Fino,
Coat 87 e Coat 90, respectivamente, ressaltando-se a diferença entre o tamanho das partículas de caulim Extra
Fino em relação aos caulins Coat 87 c Coat 90. Observam-se cristais de formato lamelar com bordos irregulares
para todas as amostras. Como as partículas de caulinita perfeitamente ordenadas possuem fonnato de pratos
hexagonais, os bordos irregulares encontrados podem ter sido originados no processo de beneficiamento do
caulim ou em uma má fonnação do mesmo. As Figuras 30, 3E e 3F revelam partículas com o formato típico da
caulinita (lamelar com perfil hexagonal), onde a Figura 3E ressalta os bordos de fonnato hexagonal da foto
anterior e a Figura 3F ilustra, além do formato hexagonal e alongado da partícula, os segmentos do hexágono
com ligeira deformação. No decorrer das observações foram encontradas, ainda, estruturas de mineral
aglomerado, de mineral não-delaminado durante o beneficiamento e de "booklets", isto é, estruturas semelhantes
a um livro, nom1almente encontradas em materiais como a caulinita.

Figura 3- Fotomicrografias obtidas no MEV: (A) Visão genérica das partículas de caulim Extra Fino com
aumento de 50.000x; (B) Visão genérica das partículas de caulim Coat 87 com awnento de 50.000x; (C) Visão
genérica das partículas de caulim Coat 90 com aumento de 50.000x; (D) Estrutura hexagonal típica encontrada
na amostra de caulim Extra Fino com aumento de 120.000x; (E) Estrutura hexagonal típica encontrada na
amostra de caulim Extra Fino com aumento de l20.000x realçando as bordas da partícula; (F) Estrutura
hexagonal típica encontrada na amostra de caulim Coat 87 com aumento de 35.000x, porém, exibindo as laterais
degradadas.

A carga superficial da caulinita é dependente do pH da solução, da força iônica da suspensão e das
propriedades superficiais das suas partículas (llu e Liu, 2003). A carga superficial da caulinita resulta da
existência de cargas permanentes e não-permanentes, onde as cargas permanentes são produto da substituição
isomórfica do Si (lV) pelo AI (ill) nas posições tetraédricas do cristal e que resultam unicamente em cargas
negativas, enquanto as cargas nào-pennanentes são conseqüência de reações que ocorrem entre os grupamentos
superficiais ionizáveis localizados tanto nos bordos quanto na face das partículas e os íons presentes na solução
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aq uosa. Ao ser dissociada, a cau linita forma os comp lexos si lano l (>SiO II ) e alumino l (>A IOJ-l). O grupamcnto
silanol somente sofre deprotonação contribu indo com a fo rmação de complexos aniôn icos (negativos). O
grupamcnto alumino l é anfótero, isto é, sofre tanto protonação a baixos valores de pH formando complexos
catiônicos (positivos) , quanto deprotonaçào cm altos valores de pH formando co mplexos an iônicos (negativos)
(Huertas, C hou e Wollast, 1997). No presente trabalho, foi util izado um eletrólito indiferente, isto é, que não
permite adsorção específica, somente as reações de protonaçào e dcprotonação. c m uma mes ma concentraçfio
(força iônica constante). A Figura 4 ilustra a variação do potencial zela com o pi I das três amostras de caulim
estudadas. Pela simples observação da Fi gura 4 pode-se notar que as curvas e ncontradas são seme lhantes, pois ,
se trata de amostras de mesma origem. As curvas encontradas são a resultante das cargas produzidas pelos
complexos superficiais, tendo sido encontrado o ponto isoelétrico na faixa de pH de 3.5 a 4,0 .
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Figura 4- Curvas de potencial zcta em função do pH para as amostras de cau lim .

Quando um caulim destina-se a indústria papeleira, além das propriedades acima estudadas, é necessária
a avaliação das propriedades reo lógicas das suspensões concentradas produzidas por eles (Luz e Lima, 1991 ).
Esta avaliação é importante, pois, durante a aplicação no papel, o revestimento requer propriedades ótimas de
fluide z ating idas com baixos teores de sólidos e viscosidade, no e ntanto, para obter uma camada de revestimento
seca, uniforme e com adequadas características de receptividade à tinta são necessários altos níveis de teor de
sólidos e viscosidade. Entretanto, altas concentrações de sólidos podem causar problemas na aplicação, tais
como, depósito na lâmina e riscos no papel. Como essas exigências são antagônicas , é primordial a obtenção de
uma condição ótima a partir do balanço destas tendências (Fardim, 2002) . Para o bom func ionamento das
máquinas e a obtenção de melhores resultados as polpas utilizadas para cobertura devem ser, preferencialmente,
de natureza tixotrópica (Murray e Keller, 1993) e devem possuir viscosidades aparentes a baixo cisalhamento na
faixa entre 50 e 150cP (Luz e Li ma, 1991 ).
As propriedades reológicas de suspensões coloidais dependem, principalmente. da viscosidade Jo
líquido dispersante, da concentração da fase dispersa, do tamanho c da forma das partículas dispersas c das
forças de interação entre as partículas. As viscosidades aparentes encontradas para cada amostra a baixo
cisalhamento encontram-se dispostas na Tabela I. An te a observação dos resultados encontrados, podemos
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concluir que somente as amostras de caulim Coai 87 e Coat 90 encontram-se dentro dos padrões exigidos pela
indústria papeleira (entre 50 e 150cP). Analisando os resultados encontrados podemos afirmar que, como o
líquido dispersante e a concentração da fase dispersa são iguais para as amostras utilizadas, a diferença nos
valores de viscosidade encontrados deve-se ao tamanho e à distribuição de tamanho das partículas, onde: 1°)
distribuições bimodais permitem um melhor empacotamento de partículas, imobilizando uma menor quantidade
de água e, conseqüentemente, permitindo uma melhor fluidez da polpa e 2°) partículas de menor tamanho
possuem áreas superficiais maiores e áreas maiores requerem uma maior quantidade de dispersante para produzir
um mesmo grau de dispersão em decorrência de uma maior quantidade de sítios ati vos expostos.

Tabela 1 - Viscosidades aparentes médias dos caulins a taxa de cisalhamento de 1oos· 1•
Amostra Viscosidade Aparente Média (cP)
Coat 87
97,0
95,6
Coat 87
Coat 90
98,9
103,5
Coat 90
Extra Fino
2068,4
Extra Fino
2011 ,7
CONCLUSÕES
Ante o exposto no capítulo RESULTADOS E DISCUSSÕES , temos que as amostras de caulim Coat 87
e Coat 90 são adequadas ao uso na indústria papeleira face à alvura e à viscosidade a baixo cisalhamento
adequadas, enquanto a amostra de caulim Extra Fino, em virtude dos elevados valores de área superficial e de
viscosidade a baixo cisalhamento se prestam mais adequadamente ao uso como suporte para catálise,
principalmente, para a indústria petroquímica .
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