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RESUMO 

Processos diversos de beneficiamento são requisitados para a obtenção de caulim comercial, de modo a proporcionar 
o aumento de suas propriedades, tais como alvura. opacidade, facilidade de impressão à tinta. brilho, entre outras. 
Dentro deste contexto. este trabalho apresenta um estudo da modificação química de amostras de caulim comercial, 
de forma a aumentar suas propriedades ópticas c assim tomú-lo cada vez mais competitivo no mercado mundial. 
Para tal , a intercalação com compostos orgânicos foi escolhida como um método alternativo para promover as 
seguintes modificações: aumento da alvura (remoção de ferro residual); melhoria das propriedades ópticas; 
delaminaçào da fi-aç ão grossei ra do caulim, vi sando sua plena aplicação crn cobertura de papel. Com base nos 
resultados obtidos, observa-se que o caulim modilicado proporciona um aumento no va lor da alvura ISO (90.80%) 
quanto na opacidade ISO (X9.30%), em relação ao um produto padrão de alvura ISO X7,20% c opacidade ISO 
87,06%. 

Palavras-chave: caulim. intercalação, propriedades. 
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1- INTRODUÇÃO 

O mcrclldo mundial de caulim tem se mostrado cada vez mais competitivo, considerando-se o investimento 
crescente no desenvolvimento de novos processos e produtos de maior qualidade pelos fornecedores. As pesquisas 
científicas tomaram possível o conhecimento sobre aspectos até então pouco elucidados. Tais estudos contribulram 
para o desenvolvimento de novos caulins para cobertura e carga, conferindo propriedades ao papel, como: 
opacidade, alvura, capacidade de cobertura, facilidade de impressão, maciez e flexibilidade, maior massa específica 
superficial e ser quimicamente inerte numa faixa de considerável de pH (Paiva et ai., 2003). 

Atualmcnte, os produtos de caulim competem com outros pigmentos atraentes que surgiram no mercado, como o 
carbonato de cálcio natural (GCC) ou precipitado (PCC). Sabe-se, que esses pigmentos proporcionam a produção de 
um papel de qualidade equivalente, ou até mesmo, superior a dos fabricados com caulim. Além do carbonato de 
cálcio, é bem difundido o fato de que o dióxido de titânio ainda é o pigmento capaz de fornecer melhores 
propriedades de opacidade à cobertura do papel. 

A opacidade é uma das mais importantes propriedades ópticas da superlicie de cobertura, e está intimamente 
relacionada à habilidade de espalhamento de luz das particulas finas do pigmento. Sabe-se que o índice de refraçilo 
guarda uma associação direta com a habilidade de espalhamento de luz, minerais com maior índice de rcfrac;llo 
deverão apresentar maior dispersão da luz que incide sobre as partlculas, conferindo uma maior opacidade. O 
dióxido de titânio possui um indice de refração entre 2,5 e 2,7, o qual é bem superior ao do caulim 
(aproximadamente, 1,55), dai a sua grande vantagem. No entanto, uma das maiores desvantagens do emprego de 
dióxido de titânio na produção de papel é seu custo muito elevado, o que encarece consideravelmente o processo 
(Paiva et al., 2003). 

Além da opacidade, outras propriedades, como a alvura c brilho também merecem destaque. A alvura do caulim 
pode ser aumentada, a partir da remoção do ferro freqUentemente associado às partículas do material. Tal 
procedimento tem sido eferuado por processos fisicos e químicos, como a separação magnética e a lixiviação do 
ferro (ditionito de sódio, ácidos minerais ou orgânicos). Entretanto, apesar de apresentarem uma alta eficiência, 
esses processos não conseguem remover toda a quantidade de ferro do caulim. A presença de pequenas quantidades 
de ferro, já é suficiente para reduzir consideravelmente a alvura. 

O grande desafio atual, é encontrar um pigmento que alie o preço à qualidade, capaz de substituir por defmitivo o 
dióxido de titânio. Dentro deste contexto, este traba lho apresenta um estudo da modificação química do caulim já 
beneficiado, de forma a aumentar seu valor agregado, visando tomá-lo cada vez mais competitivo oo mercado. Para 
tal, a intercalação com compostos orgânicos foi inicialmente escolhida como um método alternativo para promover 
as seguintes modificações: 1) delaminação da fraçllo grosseira do caulim, visando sua aplicação em cobertura; 2) 
aumento da alvura (remoção de ferro) c; 3) propriedades ópticas. 

1.1. O Caulim 

Os caulins são aluminossilicatos hidratados, cuja composição qulmica aproxima-se de A11Si20s(OH).., o que 
corresponde à cerca de 46,54% de Si02, 39,500/o de Ah03, 13,96% de H10 e outros elementos em menor quantidade 
como ferro, titânio, manganês, magnésio, potássio e sódio (Giesc J r., 1988). Pertence ao grupo 1: I das argilas 
minerais, sendo seu subgrupo composto pelos minerais caulinita, dickita, nacrita c haloisita. A designação 1: I está 
relacionada ao fato da camada atômica desses minerais ser formada por uma folha de sllica tetraédrica (quatro 
átomos de oxigênio ligados a um átomo de silicio) ligada a uma camada de alumina octaédrica (oito átomos de 
oxigénio ligados a um átomo de alumínio), como mostra a Figura 1. 

Figura 1- Representação esquematica da estrutura cristalino da caulinita e dos l>ooklers de caulim 
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A indústria de papel é o princ ipal consumidor de caulim, com cerca de 45%, sendo 32'Y,, para cobertura ( "coating ") 
e 13 ,0% para carga ('fi/ler"). A granulometria de caulins para cobertura de papel deve constar de, no mínimo, 20% 
(%p/p) de partículas de diâmetro equivalente entre lO c 0,2 J • .un c de 50% ('Yup/p) abaixo de 0,7 J.!m. 1\s principais 
propriedades do caulim requeridas para cobertura são: a cor (branca), a lvura ISO (maior que X4,5%) e uma baixa 
viscosidade, uma vez que ele é usualmente utilizado cm forma de suspensões aquosas ou poliméricas (Santos, 1992; 
Gomes et ai. , 1996 ). 

Outro fator, que pode influenciar a qualidade da cobertura do papel , é o grau de cristalinidade do caulim. Os tipos de 
caulim mais adequados para a cobertura de papel, são os que possuem cm sua constituição a caulinita com alto grau 
de cristalinidade (baixo grau de defeitos) (Murray et ai., 1958; Murray ct ai., 1960). 

1.2- A Intercalação 

A modificação química das características de supertkie da caulinita tem recebido muita atenção, usualmente 
envolvendo a adição de coberturas inorgânicas ou surfactantes. Um método alternativo de modificação, que tem se 
mostrado bastante promissor é a intercalação da caulinita com compostos orgânicos buscando aumentar as 
propriedades de alvura, brilho e opacidade. 

Interca lação é o processo no qual as moléculas orgânicas penetram nos interstícios existentes entre as camadas I: I 
dos cristais de caulinita, provocando um afastamento ou uma separação (Figura 2). Alguns compostos não 
intercalam diretamente com a caulinita, porém podem ser introduzidos utilizando-se o processo de deslocamento 
(WEISS, 1966). Nesse caso, a caulinita é primeiramente intercalada com um agente interca lante, como o acetato de 
potássio ou dimetilsulfóxido, que é posteriormente deslocado por outros compostos orgânicos, como por exemplo, 
nitrobenzeno, acetonitrila, glico l e aminas com cadeia carbónica longa. 

O valor da distância entre as camadas I: I da caulinita depende exclusivamente do tipo de agente intcrcalante 
empregado. Sabe-se, por exemplo, que o espaçamento do plano basal 00 I (d(OO I)) de urna caulinita expande de 7, 14 
Â para I 0,4 Â após a interca lação com hidrazina. Já no caso do dimetilsulfóxido, a intercalação gera uma expansão 
do espaçamento para I I ,2 Â. A Tabela I apresenta os compostos c o espaçamento basal d(OO I) da caulinita 
intercalada com diferentes compostos orgânicos (Weiss et a i. , 1966; Lagaly, 19~4). 

Tabela 1- Espaçamento do plano basal (001) da caulinita após intercalação (Lagaly, 1984) 

Compostos Condições Ex)l crimentais Espaçamento 
lntercalantes Tempo de reação (dias) Temperatura ("C) d(OOI)(Á) 

Hidrazina hidratada I 60 10,4 
Uré ia1 X 60-1 lO 10,7 

Formamida 4 60 lO, I 
N-metilfonnamida 2 60 IO,X 

Acetamida 30 100 10,9 
Dimetilsulfóxido 1,25 50 11,2 

lmidazol1 3 60 11,4 
Acetato de amônio1 

' 20 20 14, 1 
Acetato de potássio1 I 65 14,0 

N,N-dimetilformamida1 
' 8 50 12,0 

N,N-dimetiluréia' 1 X 50 10,9; 12,2 
Piridina' ' ' 20 50 12,0 

(*) so1uçào aquosa concentrada:(**) proveniente da cau1inita inlcrca1ada com acelato de umõnio. 

476 



Paiva, P. R. P., Monte, M. B. M., Falcão, G. F. 

Figura 2- MEV dos cristais da caulioita, destacando os "booklets" (camadas I: I) de caulim 

Os fatores que afctam o grau de intercalação de uma caulinita são os seguintes: tamanho dos cristais, tempo de 
reação e valor de cristalinidade da caulinita. Todo esses fatores podem ser controlados de forma a se obter um maior 
grau de intercalação dentro de um curto período de tempo (Wciss et ai. 1970; Weiss et ai., 1981). O grau de 
intercalação pode ser quantitativamente medido através da técnica de difração de raios X (DR.X), considerando que: 

% intercalaçio = {II(OOI)..,mpi.,.] / (I(OOI) •• mpku + l (OOI)uoH•h•l} X 100 

Onde: J(OOt).omplexoe l(OOl)caulinua são as intensidades das reflexões dos planos basais (001) da caulinita intercalada c 
não intercalada, respectivamente. 

A tua! mente, sabe-se que a presença de água juntamente com o agente interligante no meio reacional, tem um papel 
fundamental no processo de intercalação. Particularmente, a reação somente ocorre na presença de água, porém 
parece existir uma relação água/agente intercalante ideal que maximize o processo (Frost ct ai., 1998). Segundo 
Maxwell & Malta (1997), não há intercalação quando o caulim é misturado com acetato de potássio na ausencia de 
água, ou quando a mistura acetato-caulim é estocada em dcssecador, independentemente da quantidade de acetato de 
potássio empregada. Analogamente, a presença de água em uma relação acima de 60% em peso (peso água/peso 
acetato de potássio) também impossibilita a ocorrência do processo de intercalação. Cerca de 90% de intercalação é 
atingida quando o teor de água presente varia entre 25 a 40% (peso de água/peso de acetato de potássio) c o teor do 
sal é cerca de 25% (peso acetato de potássio/peso de caulim) em relação ao caulim a ser intercalado. 

2- DESCRIÇÃO DAS AMOSTRAS E RESULTADOS 

Foram utilizados três tipos de caulins,já beneficiados, denominados de "Caulim A", ··caulim 8 '" e "Caulim C". 

2.1- Caracterização 

Composição química e alvura 

As amostras de caulim foram analisadas quanto i1 composição química por fluorescência de raios X e quanto ao 
valor de alvura ISO. A Tabela lJ mostra os resultados. Os valores de alvura, encontrados para os rres tipos de 
caulim, estão dentro dos padrões exigidos para o emprego na cobertura de papel, que deve ser superior a 84,5%. 

Tabela II- Composição química das amostras de caulim por FRX 

Amostra Teor~%~ Alvura ISO 
Al~3 Si~ FeP:J Ti~ sol P20s Traços % 

"CaulimA " 40,3 48,8 0,5 1 0,58 Na, P , K, Ca, Ni, Cu 91,21 
··caulimB" 40,6 47,6 1,8 0,98 0,51 0,24 Na, K, Cr, Ni, Cu, Zr 87,20 
··caulim C" 40,6 48,8 0,56 0,75 0,24 Na, P, S, K, Cr, Ni. Cu 89150 

Em relação â presença de contaminantes, verifica-se, que os caulins apresentam um alto grau pureza, sendo 
encontrados baixos teores dos óxidos de ferro (0,50 a 1,80%) e de titânio (0,50-1,0%). Os demais elementos 
apareceram cm baixlssima quantidade (traços). 

477 



,. 

XXI ENTMME-Natal-RN, novembro 2005. 

Aspectos estruturais 

A Figura 2 mostra os difratogramas obtidos parc1 o "Caulim A", "Caulim 8" e "Caulim C" na análise de DRX. 
Analisando-se os difratogramas, nota-se a presença de um pico, de alta imensidade, em 7,14 A, aproximadamente, 
característico da caulinita. Em todos os casos, não foi detectada a presença de outros minerais, o que indica uma alta 
pureza das amostras de caulim em estudo. 
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Figura 3- Difratogramas obtidos na análise por DRX das amostras de caulim 

2.2-lntercalação do caulim com dimetilsulfóxido (DMSO) c acetado de potássio 

Optou-se, por utilizar o composto orgânico dimetilsulfóxido e acetato de potássio como agente intercalantc devido a 
sua notória eficácia nesse tipo de rcação (Weiss et ai., 1967; Horton, 1970; Olejnik et ai., 1970, Lagaly, 1984). 

Para comprovar a eficácia do método de intercalação, foi realizado um teste com a amostra de "Caulim C" e de 
acordo com a análise por DRX (Figura 4), ocorreu uma expansão do espaçamento do plano basal d(OOI) de 7,14 A 
para 11,2 A, o que era esperado para caulinitas intercaladas com DMSO (Tabela I). Para realizar a intercalação, 2 g 
de eaulim foi misturado a 80 mL de uma solução de dimetilsulfóxido P.A. em água (relação H20/DMSO ~ li ,5%), 
à temperatura ambiente e sob agitação. Após 52 horas de reação, aproximadamente, a reação foi encerrada e a 
mist·ura foi centrifugada. Separou-se uma pequena quantidade de caulim modificado, ainda úmido, para anal ise por 
DR.X. Após a secagem, do restante da amostra, determinou-se a alvura do caulim. 
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Figura 4- Difratogramas obtidos na análise por DRX da amostra de "Caulim C" intercalada com DMSO 
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Remoção de ferro 

A definição dJ amostra. c do agente intercalantc, para reali za r os teste de remoção de ferro, foi feita de acordo com 
os resultados obtidos em leste preliminares de intercalação, sendo que ao valor da alvura foi o parâmetro de escolha. 
A amostra que apresentou melhor resultado, cm relação a alvura inicial (Tabela II) foi a amostra "Caulim B ·· e o 
agente interca lanle acetato de potússio, como mostra a Tabela III. Para realizar a intercalação. cerca de 360g de 
caulim c 20g de acetato de polússio f()rarn misturado a 570 mL de água, à temperatura ambiente e sob agitação. 
Após 3 horas de conlato. aproximadamente, a rcaçào f()i encerrada e a mistura foi filtrada a vácuo. Para que o 
caulirn restabelecesse a sua forma original, o filtrado f()i lavado com uma solução de HCI (pHc·J). Após a secagem, 
determinou-se a alvura ISO do caulim. 

Tabela III- Resulwdos da alvura ISO após intercalação 

Agente lntercalante Tipo de Caulim 
Dimetilsulfóxido (DMSO) "Caulim A" 

"Caulim R" 
"CaulimC" 

Acetato de potássio "Caulim A" 
"CaulimR" 
"Caulim C" 

Alvura Final ('Y.,) 

91,22 
gx,4o 
90,10 
91,70 
90, 17 
90.25 

Os resultados de remoção de ferro. realizados empregando-se o método de inter~alaçào associada à remoção 
simultânea, ou não. do ferro com acctilacetona (3 kg/1) e hidrossullito de sódio (2 kg/t), estão apresentados na 
Tabela IV . Notou-se, um aumento da alvura de X7,20% para 90)l0% c um aumento na opacidade passando de 
87,0ó'X, para R9,30%. Observou-se, ainda, que a intercalação, isoladamente, foi capaz de modificar a alvura do 
caulim e proporcionar um maior acesso do complexante ao ferro contido no material. 

Ensaios 
Amostra Inicial 

Intercalação 
Intercalação/ Agente 

Lixiviantc (Acetilacetona) 
Interca lação/ A geme 

Lixiviantc (Hidrossulfito) 

Tabela IV- Resultados de remoção de ferro 

"CaulimB·· 
Alvura ISO na pastilha(%) Alvura ISO no tilmc (%) 

X7 ,20 81,30 
90, 17 gJ,20 

90,60 R3.30 

90.RO R3 ,90 

Opacidade ISO(%) 
87,06 
gg_()7 

R9,20 

R9 ,30 

Ohs.: Para lodos os produtos dos lestes acima. f()i feito um Iii me para a determinação da opacidade e da nova 
alvura. O procedimento de preparação do mesmo !()i estabelecido pela norma de preparação e aplicação da 
cobertura, cm escala de laboratório, visando ava liar o aumento de opacidade c alvura no produto final. 

O fato do método não se aplicar aos outros tipos de caulim, c ao contrário, ser eficaz no tratamento do "Caulim B ", 
pode estar relacionado, ao valor de alvura inicial dos respectivos caulins. O '·Caulim C" empregado nesse estudo, já 
possui uma alvura inicial muito elevada (aproximadamente, R9,50'%) c consequentemente, um teor muito baixo de 
ferro (0.56% de Fe~O; ) , este provavelmente associado it rede cristalina. Sendo assim. a remoção extra de !e rro é 
muito dillcil. Já a amostru "Caulim B .. possui um valor de alvura inicial abaixo de 90% (87,2%) e um teor de ferro 
maior ( I ,X'Y,, de Fc20 .1). possivelmente não associado à rede cristalina do caulim, o que facilita a sua remoção. Com 
isso, verifica-se que o sucesso do método está intimamente relacionado ao teor de ferro inicial da amostra, o qual 
não pode ser muito baixo. 

Estes processos, de modificação química, devem levar cm conta a rcologia (deformação c fluxo de massa) . A 
reologia do eaulim e o que confere seu comportamento na aplicação, sendo que, a propriedade fundamental do 
caulim, é a tixotropia, ou seja, a variação da viscos idade, com a taxa de cisalhamento. De acordo com a Figura 5, 
podemos observar, que não há muita variação na tixolropia do caulim, modificado cm relação ao caulim inicial, 
logo, pode-se afirmar que, a modificação quimica não altera aplicabilidade do caulim. 
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Figura 5- Comportamento reológico do "Caulim 8" 

!t 

Este método, esta diretamente relacionado ao valor de alvura inicial dos produtos de caulins. Pois, se o caulim 
possui uma alvura inicial muito elevada, c provavelmente, um teor muito baixo de ferro, que deve estar associado à 
rede cristalina, sendo assim, a remoção extra de ferro é muito diflcil de ocorrer. Com isso, verifica-se, que o sucesso 
do método está intimamente relacionado ao teor de ferro inicial da amostra, o qual não pode ser muito baixo (acima 
de 0,5%). 

Cabe ressaltar, que um incremento no valor de alvura ISO na pastilha e no filme de 3,6% e 2,6%, respectivamente, 
e um aumento de 2,2% da opacidade ISO, pode ser considerado muito positivo, pois o valor agregado do caulim 
deve aumentar consideravelmente após essa pequena modificação. 

Vale ressaltar também, que diferentes tecnologias específicas para o beneficiamento do caulim, têm sido proposta 
com o intuito de aumentar o seu valor agregado, tomando-o mais competitivo e atraente para o mercado. Em relação 
as diferentes tecnologias existentes, a técnica de intcrcalaçllo do caulim com compostos orgânicos parece 
promissora, uma vez que preserva a estrutura do caulim original, sem causar maiores danos ao processo. 
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