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RESUMO
Ca ulin s siio matcriai s conh:ndo s ilicatos hidratados de alumínio (argilominerais) c impurezas, sendo a ca ulinita o mineral mais
importante. A prim;ipal utili zaç<lo do caulim 0 na indústria de papel , como cobertura c carga. Este traba lho teve como objetivo principal avaliar as características de um caulim proveniente da rcg iiio nord este do estado de Min as Gerais, com o intuito
de verificar sua potencial aplicação na indústria de papel. Para atin gir este objetivo. foi reali za da a caracterização da amostra
através das seguintes dctcrminaçõ..:s: distribuição d..: tamanhos por difração de radiação laser, fases polimórficas através de difr ação de raios X (DRX). análise química por fluor escê ncia de raios X ( FRX) e propri edades óti cas (índices de a lvura c amare lament o c as coordenadas L *a*b). A det erminação do potenc ial zcta das partículas, através de medidas e lctroforéticas, visou
determinar o pont o isoclétrico (PI E) do ma terial c comparar o resultado deste métod o com o método proposto por Mul ar e
Robcrts. Os resultados das dctcrminaçúcs mostram que : a caulinita é o minera l predominante: cm toda a faixa de pH estudado
(3-11) a carga superficial do caulim é negativa: nã o foi poss íve l determinar o PIE pel o método de Mul ar c Roberts: o caulim
estudado apresentou excelentes propriedades óticas (alto índi ce de alvura, X9.í0 , c ba ixo índi ce de arnarelamcnto, I ,29) c um
d ,0 elevado, o que limita s ua utili l'.açiio na indús tria de papel.

PALAVRAS-CHAVE: caulinita: potencial zeta : agregaçiio; dispcrsüo.

ABSTRACT
Kao lin s are materiais containing hydralcd aluminum sil icates (clay mineral) and impuritics, kaolinite being the most important
among th cse minerais. Kaolin finds application as fi llers and coating agcnts in traditi ona l papcr industry. This work aimcd at
cva luating thc charaeteristics of a kaolin trom the northca st rcgion of th c Minas Gerais statc. in ordcr to vcrify its potential
applicati on in th c paper industry. To achievc thi s goal. the samplc charactcrization was pcrt<.mncd through the foll owing
dctcrminations: size distribution by laser rad iation ditlfaction . polymo rphic phascs through X-ray diftraction (XRD), chem ica l ana lyses by X-ray 11uoresce m:e ( FR X) a nd optical properties (whitencss and yc llown css indexes, and thc coordinates
L *a* b). The particles zela potential, through clcctrophoretic techniqucs, aimed to determine lh e material isoelcctric point (IEP)
and compare thi s result with the method proposcd by Mular and Robcrts. Th e dctcnninations rcs ults showed th at: kaolinitc is
the predomin ant minera l: in the pl-1 range studied (3- 11) th e kaolin surl~1ce charge is negati ve; thc Mular and Robcrts mcthod
was not suitablc for thc IEP determination ; thc kaolin undcr investigation showcd excc llcnt optica l propcrties (hi gh whitencss,
R9.X3. and low ye ll owness. 1.29. inde xes) and hi gh d,0 • limitin g its use in thc papcr ind ustry.

KEY WORDS: kaolinite; zela potential; aggregation: dispers ion.
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I. INTRODUÇÃO
Caulim é o termo utilizado tanto para denominar a rocha que contém o mineral caulinita. quanto o produto
resultante do seu beneficiamento. O caulim é resultante da decomposição de fcldspntos c aluminossilicatos e seu
principal constituinte é a caulinita, de fórmula química AI/Si~0 5 )(0H) 4 . Os caulins se classificam cm primários.
que são resultantes de alterações de rochas "in situ". c cm secundários, resultantes da deposição de material transportado por correntes de água doce. Os caulins secundários apresentam teores menores de minerais como quartzo c mica, em contrapartida apresentam contaminação pelos óxidos de ferro e de titánio, o que prejudica sua alvura natural. A alvura de um caulim é considerada a mais importante de suas propriedades tisicas. Quanto maior
sua alvura, maior será seu valor agregado (Pereira c Luz, 200 I).
O caulim pode ser considerado um dos mais importantes minerais industriais. tendo aplicação nos mais variados segmentos industriais. A mais importante aplicação do caulim é na indústria de papel , a qual é responsável
por absorver cerca de 50% de todo o caulim consumido no mundo. Neste segmento industrial. o caulim é utilizado corno carga na produção de papel para imprimir c escrever c como cobertura de papéis para impressão light weight coated (LWC) c cuchê - c de papel cartão.
Segundo Pereira c Luz (2001 ), a indústria de papel requer caulim de alta maciez c alvura. para ser utilizado como
cobertura. Portanto, neste caso, o tamanho das partículas é, sem dúvida, um dos parúmctros mais importantes, já que
é o responsável pela maciez, brilho c capacidade de impressão da folha acabada. Para carga, as principais características requeridas são a opacidade e a impermeabilidade, além de parámctros específicos. Neste caso. o caulim é incorporado à massa fibrosa, de modo a reduzir a quantidade de polpa de celulose necessária para a produção do papel. além
de proporcionar melhorias nas características de impressão. como receptividade à tinta c impermeabilidade.
Este trabalho teve como objctivo principal, avaliar as características de um caulim proveniente da região nordeste do estado de Minas Gerais, com intuito de verificar seu potencial de aplica<;ào na indústria de papel.

2. METODOLOGIA
O procedimento experimental utilizado neste trabalho foi composto de duas etapas. Na primeira etapa foi dctcnninada a distribuição de tamanho das partículas de caulim; foi identificado o mineral predominante por difratometria de
raios-X e confi1mada por análise química (FRX); c foram dctcnninadas as propriedades óticas ou colorimétricas (índices
de alvura c amarclamento c as coordenadas L *a*b*). Na segunda etapa do trabalho. um estudo do potencial de supcrticic do caulim foi cfetuado. Foram obtidas medidas de potenciais zcta cm ampla laixa de pH (3-11) c toram feitos testes
na tentativa de determinar o ponto isoclétrico (PIE) através do método proposto por Mular c Robcrts ( 1966).

2.1 Amostra
Foi utilizada uma amostra de caulim da região nordeste do estado de Minas Gerais. Para a realização da caracterização.
a amostra não toi submetida a nenhum tipo de modificação química. sendo somente peneirada à úmido abaixo de 3g !Jm.

2.2 Caracterização da Amostra
Distribuição granulométria : A distribuição granulométrica do caulim f(.)i realizada no granulômctro Symputec
Helos Vectra. Nessa análise foram utilizados o agente dispcrsantc hcxamctalosfato de sódio (NaP03 )6 . com concentração de 0,05% v/v na solução e lente de 50 mm. Para obter uma melhor dispersão realizou-se uma homogeneização da amostra com ultra-som por cerca de 3 minutos.
Fluorescência de raios-X: A caracterização química do caulim toi realizada cm espectrómetro de raios- X. marca
Philips (modelo PW 2400), utilizando-se pastilhas prensadas com ácido bórico. O instrumento utiliza tubo de rádio.
Difração de raios-X (ORX): A análise mineralógica f(Ji realizada cm dilratômctro de raios-X marca Philips
(Panalytical), com tubo de cobre c monocromador de cristal de grafita curvo. sistema X'Pert-APD. controlador
PW 3710/31, gerador PW 1830/40 c goniômctro PW 3020/00. Foi utilizado o método do pó c a varredura 20 variou de 3 a 80° com espaçamento de 0,06°. A identificação das fases cristalinas f<.li obtida por comparação do difratograma da amostra com o banco de dados do !COO (lntematimwl Centerjiw Diffi·action Data).
Caracterização colorimétrica: Foi realizada através das seguintes determinações: índice de alvura, índice de
amarelamento c as coordenadas L*a*b. Estas análises foram realizadas cm laboratório externo. utilizando procedimento definidos pelas normas ISO 2470 c ASTM E313 -00.

2.3 Medidas de Potencial Zeta
As medidas de potencial zcta (m édia de 20 partículas para cada medida) fixam realizadas usando um medidor
modelo ZM3- 0-G , Zeta Meter systcm 3.0+, com imagem dircta por vídeo da Zcta Meter. Inc, USA. As suspcn-
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sões de caulim foram preparadas cm provetas de 250 mL, utilizando solução de eletrólito indiferente I Q- 2 M,
c deixadas cm repouso por, aproximadamente 18 h à temperatura ambiente, no pH desejado.
O cletrólito inditc rcntc utilizado nos testes foi o clo reto de potássio (KCI) e o pH foi aj ustado utilizando ácido clorídrico (HC I) e hidróxido de potássio (KOH), a mbos nas concentrações de I e 5%. A voltagem usada nos
testes foi sempre a maior voltagem possível que não gerasse turbilhonamento devido ao aq uecim ento da suspensão durante as medidas.

2.4 Ponto lsoelétrico pela Técnica de Mular e Robcrts
As suspensões de caulim foram preparadas cm béqueres de I 00 mL, utilizando solução de el etrólito indiferente no pH desejado. O elctrólito indiferente utili zado nos testes foi o cloreto de potássio (KCI) e o pH foi ajustado
utilizando ácido clorídrico (HCI) e hidróx ido de potássio (KOH), ambos nas concentrações de I e 5%.
O procedimento utilizado pam a medida do ponto isoclétrico do caulim foi o método proposto por Mular e Roberts
(1966).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Caracterização
A distribuição granulométrica obtida por espalhamento de radiação laser está mostrada no gráfico da Figura I .
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Verifica-se, pela Fig ura I, que o d 5íl do ca ulim estudado, foi de, a proximadamente, 8,37 Jlm . De acordo
com Moraes c outros (200 I). a indústri a de papel utiliza como carga ca ulim com diâm etro médio na fai xa de
2-1 O Jll11 . Para ser utili zado como cobertura o tamanho das partículas deve estar abaixo de 2 Jlm .
Na Fi gura 2 são apresentados os resultados obtidos por difi-ação de raios-X (DRX) para a amostra de caulim.
1100

--- - -~~-- - -- ~-- -- -~-- - -~----------- --~~~~

c

1000
900
800

~

2.

~

I

c

700

c

600

Go

500
400
300
200

100

o

o

10

20

30

40

50

60

70

80

20
C - Cau1n1 ta

G1 - G1bs1ta

Go - Goot1ta

M - Musc<Mta

Figura 2 - Dilratograma da amostra de ca ulim .

571

Costa, Russo, Santos, Araujo & Peres

Pela Figura 2 verifica-se que o caulim analisado é composto predominantemente por caulinita (AI/Si ~ OJ
(OH)J Verificou- se também picos de difração de gocthita (FcO(OH)), gibbsita (AI(OH),) c muscovita
(KAI~Si ) AI0 10 (0H,F)~) .

Através da fluorescência de raios-X (FRX) , foram detectados os elementos nlumínio. silício. oxigênio c ferro. Este resultado está de acordo com a composição mineralógica f<.m1ccida pela DRX. Foi detectado tnmbém
traços de outros elementos, como sódio, cálcio, magnésio, enxofre. fósi(Jro, cloro. manganês c níquel. As
prováveis causas da presença desses elementos (impurezas) são: contaminação da amostra durante o manuse io.
os elementos fa zem parte de substâncias amortàs (não detcct ndo na DRX) ou füzcm parte de outros minerai s cm
quantidades abaixo do limite de detecção do difratômetro de raios- X.
ScgundoAndrcola e outros (2006), em caulim, é comum a presença de óxidos desses elementos (Nap, CaO,
MgO, etc) em pequena quantidade. O óxido de titânio (Ti0 2), que influencia dirctamcntc na cor c na nlvura do
caulim, não foi verificado na amostra cm estudo. Por outro lado. foi verificada a presença de óxido de ferro (goethita) c mica (muscovita), que também prejudica as propriedades óticas do caulim.
Também não foi encontrado quartzo na amostra, provavelmente de vido ao pcnciramcnto pelo qual a amostra
foi submetida antes das análises.
A Tabela I mostra os resultados obtidos a partir da caracterização colorimétrica do caulim.
Tabela I- Caracterizaçã o colorimétrica do caulim.

Amostra
Caulim

Alvura

a*
-0,07

L*
96,31

Yellow
1,29

b*

0.7

Anali sando os índices obtidos (Tabela 1), verifica-se que o caulim tem excelente qualidade colorimétrica para
sua utilização na indústria de papel, pois possui um elevado índice de alvura de X9)LI'Y.,, alto valor de L* (96,31)
c baixo índi ce de amarelamento (I ,29). Os valores de a * c b* deram próximos de zero, o que indica que não
há nenhuma tendência da amostra para as cores vermelho. verde. amarelo ou azul.
Segundo Moraes c outros (200 I), para que o caulim seja utili zndo como cobertura de papel, o índice de alvura ISO deve ser superior a 84,5%.
O alto índice de alvura obtido. pode ser explicado pela ausência de óxido titiinio na amostra e a qunntidade de tcrro presente, não ser suficiente para reduzir consideravelmente a alvura do caulim.

3.2 Medidas de Potencial Zeta
O gráfico da Figura 3 mostra a curva de potencial zel a obtida a partir de medidas clctrof()réticas.
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Figura 3- Potencia l zela do caulim.

Pela Figurn 3, nota-se que cm toda a tàixa de pH estudada (3-11 ), a carga de superfície do caulim é negativa. Então, possivelmente a carga superficinl deste caulim é devida ú predominância de carga permanente (substituição isom órfica do Si( IV) pelo AI (I II) nas posições tetraédricas do cristal) cm relação ú carga não permanente , que é função do pH (carga positi va cm pH baixo c negativa cm pH alto). Este resultado está de acordo com
o obtido por Grecnwood c outros (2007) e Andreola c outros (2006), que não obtiveram o ponto isoelétrico do

572

XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa

caulirn. Nota-se que ú medida que o pH diminuí, o valor do potencial zeta torna-se menos negativo (diminui a
mobilidade clctroforética). Nota-se também , que há uma maior mobilidade cletroforética (o potencial zcta torna-se mais negativo) com o aumento do pH. Isto é devido a dcprotonação tanto do silanol quanto do aluminol
cm pH alto (básico) que fa z com que forme na superfície mineral complexos aniônicos. Verifica-se também pela
Figura , que houve uma inflexão da curva cm pH 4.0-4.5. a qual pode ser devido à vizinhança ao PIE das partículas com predominância de cargas não permanentes. Os valores de potenci al zcta obtidos sugerem que, cm toda
a faixa de pH estudada. as partículas estari am dispersas, através de forças de repulsão elctrostática.

3.3 Ponto lsoelétrico pela Técnica de Mular e Robcrts
O gráfico da Figura 4 mostra os resultados obtidos p<Jra a determinação do ponto isoelétrico do caulim utilizando a técnica proposta por Mular c Robcrts ( 1966 ).
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A princípio, pela Figura 4. verilica-sc que o ponto isoclétrico do caulím está em torno de 4,7. No entanto,
considerando os resultados obtidos na curva de potencial zcta. não é possível confirmar tal conclusão. Além disso,
abaixo do pH 4, 7, a curva mostrada na Figura 4, decai significativamente. O pico da curva coincide com a
inflexão da curva de potencial zela, mostrada na Figura 3. Mular e Roberts (I 966), publicaram que um a das limitações do método criado por eles para a determinação do ponto isoclétrico. era que este não é adequado para
encontrar ponto isoelétrico cm pH muito baixo ou muito alto.

4. CONCLUSÕES
-O caulim é composto predominantemente de caulínita, mas possui também, em pequen a quantidade, gocthita. gibbsita c muscovita ;
-O caulim investigado apresentou excelentes propriedades colorimétricas;
-o tamanho médio das partículas de caulim (d5o= í\,37 ~Jm). tl1z com que este seja adequado para ser utilizado como carga na indústria de papel:
- não toi possível detectar o ponto isoclétrico do caulim nem pelas medidas de potencial zcta, nem pela técnica de Mular c Robcrts:
- o caulim está disperso cm toda a tüixa de pH estudada.
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