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ABSTRACT 

The Morro do Felipe kaolin (Amapá State, Brazil) studies aimed at establishing 
relationship between the mineralogical composition and its processing steps. 

Determined mineralogical composition is kaolinite and quartz, with minor hematite, 
limonite, magnetite, tourmaline, rutile, anatase, pyrite, zircon, biotite, monazite and 
amphibole as detrimental impurities. As iron-rich impurities are more common than the 
titanium-rich ones, the kaolin processing steps, for obtention of a product with high 
brightness, mean mainly iron minerais removing. 

Detection of structural iron in kaolinite, not removable by conventional treating, is co
responsible for the kaolin brightness. 

Key Words: kaolin, mineralogy, beneficiation, impurities. 

RESUMO 

O caulim do Morro do Filipe pertence a companhia Caulim da Amazônia - CADAM e 
foi estudado com o intuito de se estabelecer o interrelacionamento entre a sua 
composição mineralógica e as etapas de beneficiamento. 

Este caulim apresenta-se composto de caulinita, tendo como impurezas mineralógicas 
quartzo, hematita, limonita, magnetita, turmalina, rutilo, anatásio, pirita, zircão, biotita, 
monazita e anfibólio. 

O predomínio das impurezas mineralógicas ricas em ferro (hematita, limonita, 
magnetita, turmalina) em relação às impurezas ricas em titânio (rutilo e anatásio) 
implicam que, para que seja obtido um produto com alvura elevada, as etapas de 
beneficiamento do caulim terão que ser direcionadas, principalmente, para a remoção 
dos minerais de ferro. 

A indicação da presença de ferro estrutural nas caulinitas, que não pode ser removido 
por métodos convencionais de beneficiamento, pode influenciar a alvura do caulim. 

Palavras Chave: caolim, mineralogia, beneficiamento, impurezas. 
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INTRODUÇÃO 

Certos tipos de argilominerais e algumas impurezas mineralógicas são passíveis 

de interferirem no branqueamento e na viscosidade do caulim, propriedades importantes 

quando o produto se destina a indústria do papel como cobertura e carga (Prasad et ai., 

1991). 

Vários minerais, tais como quartzo, halloysita, illita, muscovita, hematita, 

magnetita, maghemita, ilmenita, limonita, pirita, goethita, gibbsita, lepidocrocita, 

xenotímio, monazita, rutilo, anatásio, carbonatos, zeólitas e feldspatos podem ser 

considerados como impurezas mineralógicas dos depósitos de cau1ins (Hall, 1987; 

White et ai., 1991). 

No intuito de se caracterizar a influência de alguns dos minerais acima citados no 

processo de beneficiamento de caulins, foi realizado um estudo detalhado dos 

argilominerais e das impurezas mineralógicas das diversas frações provenientes do 

beneficiamento do caulim do Morro do Filipe, situado na margem do Rio Jari, no 

Amapá. 

PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA O ESTUDO MINERALÓGICO 

O processo de beneficiamento a úmido da amostra Run of Mine (ROM) para a 

obtenção do produto final a ser estudado, consistiu das etapas de dispersão, 

desagregação, classificação a 20 J.!m (635#), separação magnética de alto gradiente, 

lixiviação redutora, filtragem e secagem (Neto & Luz, 1993 ). 

Inicialmente, os subprodutos do beneficiamento estudados consistiram de cinco 

frações -635# e de uma fração +635# (Figura 1). Posteriormente para uma melhor 

caracterização das impurezas mineralógicas, a fração +635# foi subdividida em duas 

novas frações: +270# e -270+635#. Essas frações foram centrifugadas em bromofórmio, 

processando-se a seguir o material com densidade maior que 2,89 g/cm3 no separador 

magnético isodinâmico Frantz, nas seguintes amperagens: 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 2,0 (Avila, 

1993) 

A fração abaixo de 20 J.!m foi processada em um separador magnético do tipo 

BOXMAG RAPID LHW, com campo de intensidade de 14 KGs, onde foram geradas duas 

amostras magnéticas (BC-008B e BC-008C), que diferem somente pelo período de 

processamento. 
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Figura - Fluxograma de beneficiamento da amostra "Run of Mine" do caulim do 

Morro do Felipe. 

CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA 

A caracterização das impurezas mineralógicas do caulim do Morro do Filipe 

consistiu de estudos por microscopia óptica, difratometria de raios-X e análises 

termodiferencial e termogravimétrica (DTA-TG), enquanto os estudos realizados na 

amostra Run of Mine (ROM) e em seis subprodutos do beneficiamento do mesmo 

abrangeram determinações mineralógicas por microscopia óptica, difratometria de raios

X, DTA-TG, espectroscopia de infravermelho e microscopia eletrõnica de varredura. Em 

19 



complementação a estes estudos, foram ainda realizadas análises químicas para 

elementos maiores dos subprodutos do beneficiamento do caulim. 

Caracterização das Impurezas Mineralógicas 

A amostra ROM e uma fração +635# desta, foram escolhidas para o estudo das 

impurezas mineralógicas, devido a granulometria de ambas abrangerem as partículas 

mais grossas do material e por concentrarem as impurezas que ocorrem no caulim. 

Inicialmente, a amostra ROM foi dispersa e peneirada a 635#. Posteriormente, a 

fração +635# foi peneirada a 270#, centrifugando-se, separadamente em bromofórmio, 

as frações +270# e -270+635#, gerando subfrações +270# afundada e flutuada e -

270+635# afundada e flutuada (Figura 2). Durante a etapa de centrifugação em 

bromofórmio, foram separados quase que completamente os minerais com densidade 

menor que 2,89 g/cm3 (quartzo e caulinita) dos demais minerais, considerados como 

impurezas mineralógicas. 

Aproximadamente 0,60% do material processado da amostra ROM correspondeu a 

impurezas mineralógicas densas, enquanto na amostra +635#, este correspondeu a cerca 

de 3,8%. Das subfrações +270# e -270+635# afundadas, retirou-se a magnetita com a 

utilização de um imã de mão, processando-se o restante do material no separador 

magnético isodinâmico Frantz, nas seguintes amperagens: 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 2,0 (Figura 

2) 

A subfração separada pelo imã de mão apresenta-se constituída somente de 

magnetita, enquanto as subfrações 0,3A e 0,5A são constituídas de hematita, limonita e 

turmalina, com amplo predomínio dos dois primeiros minerais (Tabela 1). Na subfração 

0,8A observa-se a presença de hematita, limonita, turmalina, monazita, anfibólio e 

rutilo, com predomínio de hematita e limonita. A subfração I ,OA apresenta rutilo, 

turmalina, limonita, zircão, anatásio e biotita, enquanto na subfração 2,0A observa-se a 

presença de rutilo, anatásio, zircão, limonita, biotita e rara turmalina (Tabela 1). Na 

subfração > 2,0A são identificados rutilo, zircão, anatásio, biotita, pirita e raros cristais 

de quartzo e caulinita (Tabela 1). 
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Figura 2 - Esquema de processamento do caulim do Morro do Felipe para estudo das 

impurezas mineralógicas. 

21 



Tabela 1- Descrição da mineralogia das frações processadas no separador magnético 

isodinâmico Frantz. 

FRAÇÃO 

0,3A 

0,5A 

0,8A 

l ,OA 

2,0A 

>2,0A 

MINERALOGIA OBSERVADA 

Hematita, limonita, turmalina 

Hematita, limonita, turmalina 

Hematita, limonita, turmalina, monazita, anfibólio, rutilo 

Rutilo, turmalina, limonita, zircão, anatásio, biotita 

Rutilo, anatásio, zircão, limonita, biotita, turmalina 

Rutilo, zircão, anatásio, biotita, pirita, quartzo, caulinita 

Magnetita, hematita, turmalina, rutilo, anatásio, zircão e pirita foram identificados 

por microscopia óptica e confirmados por difratometria de raios-X, enquanto os demais 

minerais foram caracterizados somente por microscopia óptica. Limonita não foi 

identificada por difratometria de raios-X, apesar de estar presente em grande 

quantidade, por ser amorfa. 

A partir da utilização da Tabela 11, é possível observar a tendência de predomínio 

dos minerais que compõem · as subfrações 0,5A e 0,8A do separador magnético 

isodinâmico Frantz rio subproduto -270+635# e dos minerais da subfração > 2,0A no 

subproduto +270#. Estes minerais correspondem a: hematita, limonita, turmalina, zircão 

e rutilo (Tabela I). 

Estudando-se em conjunto as duas frações (+270# afundada e -270+635# 

afundada), conclui-se que ocorre o predomínio de hematita, limonita, turmalina e rutilo 

nestas, enquanto magnetita, monazita, anfibólio, biotita, anatásio e zircão são muito 

mais raros. 

Tabela II -Separação magnética isodinâmica no Frantz das frações + 270 e -270+ 635#. 

FRAÇÃO + 270# FRAÇÃO- 270 + 635# 

Afundada Peso(%) Afundada Peso(%) 

lmãperm. 0,7 Imã perm. 0,6 

0,3A 0,7 0,3A 0,6 

0,5A 16,2 O,SA 37,1 

0,8A 28,2 0,8A 31,7 

I, OA 2,1 l,OA 1,8 

2,0A 3,5 2.0A 4,2 

Não mag. 48,6 Não mag. 24,0 

(>2,0A) (>2,0A) 
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Caracterização dos Subprodutos de Beneficiamento 

Nos estudos por microscopia óptica, a amostra ROM e o subproduto do 

beneficiamento +635# apresentaram-se constituídos, principalmente, de argilominerais e 

quartzo, e em pequena proporção dos minerais considerados como impurezas 

mineralógicas, enquanto os subprodutos -635# são compostos, predominantemente, por 

argilominerais, com raros traços de quartzo, hematita e magnetita, que concentram-se 

principalmente nas frações +635# (Tabela III). Somente nas amostras onde foi realizada 

a separação magnética de alto gradiente, observou-se a presença de hematita e magnetita 

no subproduto magnético, indicando que ocorre a remoção destes minerais durante esta 

etapa do beneficiamento. 

Tabela III- Composição mineralógica semiquantitativa do ROM e dos subprodutos de 

beneficiamento do caulim do Morro do Filipe(% em volume). 

AMOSTRAS BC BC BC BC BC BC BC 
* * 001 002 003 006 0088 008C 009 

Caulinita 100% 45% 100% 75% 98% 99% 100% 
Quartzo TR 55% TR 25% TR TR A 
Hematita A TR A TR 2% 1% A 
Limonita A TR A TR A A A 
Turmalina A TR A TR A A A 
Zircão A TR A TR A A A 
Rutilo A TR A TR A A A 
Mo nazi ta A TR A TR A A A 
Pi ri ta A TR A TR A A A 
Anfibólio A TR A TR A A A 
Magnetita A TR A TR A A A 
Biotita A TR A TR A A A 
Anatásio A TR A TR A A A 

Obs.: • *Vide figura I TR- Traço A- Ausente ou não observado 

Os estudos por difratometria de raios-X dos subprodutos -635# e da fração -2 J.lm, 

obtida a partir da centrifugação do subproduto -635# (laminas orientada e sem 

orientação, submetidas a tratamento com etilenoglicol), apontaram a caulinita como 

único argilomineral presente no material (Tabela IV). Comparando-se os resultados 

obtidos (Figura 3) com padrões bem estabelecidos de caulinita (Figura 4), observa-se 

que a caulinita estudada encontra-se de moderadamente desordenada a fortemente 

desordenada. Os subprodutos processados no separador magnético de alto gradiente 

apontaram para a presença de hematita e possivelmente zircão na fração -635# 

magnética (Figura 3 e Tabela IV). 

23 



"' 151 
r; 
1: 
:III ,. -

m-
1,490 (I(+ H) 

s:-

... .,_ 

:~ 
""· 'li: o 

ti- ~~ 
li) III 

~-

4.40 (K) 

ü:-

==========--- 7,14 (K) 

.,_ 

4,40 IKI 

:~ 
UI o 

'li: o 
o 
co 

~-=====-7. 19 (I() 

1,490 (KI 

0,111 
wO 
UI, 

*o o 

"' 

-========-- 3,58 IKI 

-= 7.25 IKI 

FIG. 3 • DIFRATOGRAMAS DE RAIOS-X DOS SUB-PRODUTOS.DO CAULIM DO MORRO 
DO FELIPE. K • CAULINITA; Z • ZIRCÃO; H • HEMATITA 

24 

--



l<o diA ) 
1 7. 14 
l 446 
~ 4.35 
4 4 .18 
5 3.84 

:!57 
2.56 
2.53 
2.49 

10 2.34 
11 2.29 

No diA) 
7.14 
4 .46 
4 .35 

4 4.18 
5 3.57 

2.56 
7 249 
8 2.34 

2.29 

No diA) 
1 7 16 
2 4 48 

3.57 
2.56 
2.49 
2.34 

A 
43 

.. Wk~ 11 I 9 __ Ju~~ 2 r 

1 

8 , I 
~1JL 

c 
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Tabela IV- Resultados das análises por difratometria de raios-X do ROM e dos 

subprodutos de beneficiamento do caulim do Morro do Felipe. 

AMOSTRAS 

BC-001 

BC-001 -2 Jlm (&) 

BC-001 - 2 Jlm (*) 

BC-001 - 2 Jlm (@) 

BC-001 -2 Jlm (-) 

BC-002 

BC-003 

BC-006 

BC-008 8 

BC-008 C 

BC-009 

MINERAIS IDENTIFICADOS 

Caulinita 

Caulinita 

Caulinita 

Caulinita 

Caulinita 

Caulinita; quartzo 

Caulinita 

Caulinita; quartzo 

Caulinita, hematita; zircão (?) 

Caulinita; hematita; zircão (?) 

Caulinita 

& Lâmina por gotejamento 
* Lâmina por esfregaço 
@ Lâmina por gotejamento glicolada 
- Lâmina por esfregaço glicolada 

Os estudos por DT A-TO dos subprodutos do beneficiamento a -635# apontaram 

para a presença de um mineral do grupo da caulinita (Tabela V), com pico endotérmico 

variando entre 620°C e 630°C (Figura 5), indicativo de uma fase de desidroxilação, 

representada pela reação AI2Si205 (OH)4 ---> AI2Si207 + 2H20 (Hutchinson, 1974). 

Foi observado somente no subproduto -635# magnético a presença de um pico 

exotérmico a aproximadamente 360°C, característico da magnetita (Figura 5). 

As análises por espectroscopia de infravermelho dos subprodutos do 

beneficiamento a -635# apontaram somente para a presença de caulinita no material 

(Tabela VI). O espectro da caulinita estudada apresenta grande semelhança nas bandas 

de absorção entre 3.700 cm·l e 3.619 cm·l (Figura 6) e entre 800 cm·l e 690 cm·l 

(Figura 7) com o espectro de caulinitas desordenadas (Figura 8) proposto por Russel 

(1987). 

26 

-



TG ---------

12.85% 

DTA-------...... 

P.E. = 62o·c 

AIIOSTRA 
BC • 001 ·135# 

DTA-----

P.EX. = 360"C 
P.E. = 625"C 

AMOSTRA 

300 

BC • 0088 -635# 

400 

OBS.: P .E.- PICO ENDOTÉRMICO 
P .EX ~PICO EXOTÉRMICO 

TG--------------

13,39% 

DTA 

P.E. = 63o·c 

300 

AMOSTRA 
8C - 003 -635# 

TG 

DTA 

P.E."' f30"C 
300 

200 

AlfOSTRA 
se - oot -635# 

FIGURA 5. ANÁLISES TERIIIOGRAVIMÉTRICA (TG) E TERMODIFERENCIAL (DTA) 

DAS AIIOSTRAS DE CAULIM DO MORRO DO FiliPE 
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FIG. 8 - ESPECTRO DE INFRAVERMELHO DE CAULINITA BEM CRISTALIZADA (A), 
CAULINITA DESORDENADA (B) E HALLOISITA (C). 

(RUSSEL, 1987) 
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Tabela V- Resultados das análises por DTA- TO dos subprodutos do beneficiamento 

do caulim do Morro do Felipe. 

AMOSTRAS 

BC-001 

BC-003 

BC-008B 

BC-009 

MINERAIS IDENTIFICADOS 

Caulinita 

Caulinita 

Caulinita; magnetita 

Caulinita 

Tabela VI - Resultados das análises por espectroscopia de infravermelho dos 

subprodutos do caulim do Morro do Felipe. 

AMOSTRAS 

BC-001 

BC-003 

BC-008B 

BC-009 

MINERAIS IDENTIFICADOS 

Caulinita desordenada 

Caulinita desordenada 

Caulinita desordenada 

Caulinita desordenada 

Comparando-se o espectro de caulinitas ricas em ferro descritas por Yariv & 

Villalba (1979), onde se observa uma pequena inflexão por volta de 875 cm-1 (Figura 

9), com os espectros das caulinitas dos subprodutos estudados, nota-se a presença de 

uma inflexão muito suave por volta de 880 cm-1 (Figura 10). Segundo os autores acima 

citados, esta inflexão corresponderia a vibração de deformação das ligações Al-OH-Fe. 

Este tipo de ligação é indicativa da substituição de parte do AI octaédrico da estrutura 

cristalina da caulinita pelo Fe. 

Os estudos por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos subprodutos -

635# detectaram somente caulinita no material estudado, não sendo observada a 

presença de halloysita na forma de tubos. A caulinita apresenta grande variedade de 

tamanho, desde 15 ~m até -2 ~me morfologicamente se destaca uma massa fina mal 

cristalizada formada pelo empilhamento de placas soltas de caulinitas. Análises semi 

quantitativas por energia dispersiva de raios-X das caulinitas apontaram para teores de 

Fe entre 0,48% e 1,15%, corroborando a hipótese deste elemento estar substituindo o AI 

na estrutura cristalina da caulinita. 

Foram realizadas análises químicas dos subprodutos -635# e somente Fe203 dos 

subprodutos -635# submetidos à etapa de separação magnética. Observou-se que os 

teores de Fe20 3 (1,60%) são muito maiores do que os de Ti02 (0,53%) e aumentam 
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drasticamente no material magnético (entre 2,20% e 4,80%), indicando que a separação 

magnética poderá contribuir fortemente para a elevação da alvura do material. Os teores 

de enxofre das amostras estudadas devem estar relacionados a pirita, que encontra-se 

muito fina e foi observada em lupa binocular. 

RESULTADOS DAS ETAPAS DE BENEFICIAMENTO 

O caulim apresentou perda de cerca de 30% em peso durante a etapa de 

classificação onde ocorre a perda de parte da caulinita. Isto deve-se principalmente à 

dificuldade de dispersão do mesmo, onde esta propriedade não variou com o aumento 

da concentração do dispersante (hexametafosfato de sódio), para um período de agitação 

de 30 minutos. Porém com o aumento do tempo de agitação de 30 para 180 min., houve 

uma elevação significativa na dispersão do caulim (cerca de 25%), indicando que as 

partículas de caulim ou eram muito finas e estavam fortemente agregadas ou que 

ocorreu uma maior interação do dispersante com as partículas, para tempos maiores de 

residência. 

Durante a centrifugação da fração -635#, o material não sedimentado apresentou 

uma elevação de 3% na sua alvura, indicando que parte das impurezas mineralógicas 

grossas ou densas foram removidas durante esta etapa 

A separação magnética promoveu uma melhoria de alvura bastante significativa 

(aproximadamente 4%), devido a maioria das impurezas mineralógicas deste caulim 

serem de ferro (hematita e magnetita). O aumento da concentração de ditionito de sódio 

durante a etapa de lixiviação redutora, provoca apenas uma pequena elevação da alvura 

do material, pois este reage principalmente com os hidróxidos de ferro, tipo limonita. 

IMPORTÂNCIA DA CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA 

O predomínio de impurezas mineralógicas ricas em ferro (hematita, limonita, 

magnetita, turmalina, pirita) em relação às impurezas ricas em titanio (rutilo, anatásio) 

no caulim do Morro do Filipe, como comprovado pelos estudos por microscopia óptica 

e análise química, implicam que várias etapas de beneficiamento devem ser utilizadas 

para a remoção parcial destes minerais. Dentre estas podem ser citadas: 

I) Separação magnética de alto gradiente para remoção da magnetita e hematita. 

2) Ataque com ditionito de sódio para remoção do ferro divalente, proveniente da 

redução do ferro trivalente. Este ataque ocorre principalmente nos hidróxidos 
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de ferro, tais como a limonita e goethita e nas crostas de ferro que podem 

ocorrem ao redor dos grãos de caulinita. 

3) Centrifugação em tomo de 211m para separação das partículas mais grossas e 

dos minerais densos, tais como óxidos de ferro e, provavelmente, os de titânio. 

Os resultados provenientes das várias etapas do processo de beneficiamento do 

material estudado, principalmente os referentes à alvura do caulim, reforçam que o 

estudo e caracterização das impurezas mineralógicas, desde as frações mais grossas até 

os subprodutos mais finos (-211m) podem ser de grande utilidade na definição das rotas 

de processo a serem utilizadas no beneficiamento. 

A caracterização mineralógica também pode fornecer dados importantes quanto à 

natureza das impurezas de ferro, se o ferro presente encontra-se na estrutura cristalina da 

caulinita e se é possível a sua remoção. 

CONCLUSÕES 

O minério de caulim do Morro do Filipe apresenta a seguinte mineralogia: 

caulinita, quartzo, hematita, limonita, magnetita, turmalina, rutilo, anatásio, pirita, 

zircão, biotita, monazita e anfibólio (Tabela VIl). Grande parte destes minerais são 

prejudiciais ao beneficiamento do caulim, principalmente os óxidos de ferro e titânio e 

os hidróxidos de ferro, sendo de grande importância a remoção de pelo menos grande 

parte deles. 

Tabela VIl- Composição mineralógica qualitativa do caulim do Morro do Felipe, pelas 

diversas técnicas utilizadas. 

AMOSTRA 

ROM (BC-006) 

+ 635# {BC-002) 

- 635# (BC-001) 

· 635# (BC-003) 

- 635# (BC-009) 

- 635# Mag. 

-2 llm 

MINERALOGIA 

Caulinita, quartzo, hematita, magnetita, limonita, turmalina, 

zircão, rutilo, monazita, pirita, anfibólio, anatásio, biotita. 

Caulinita, quartzo, hematita, magnetita, limonita, turmalina, 

zircão, rutilo, monazita, pirita, anfibólio, anatásio, biotita. 

Caulinita 

Caulinita 

Caulinita 

Caulinita, quartzo, hematita, magnetita, zircão(?) 

Caulinita 
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A magnetita, limonita, turmalina e hematita podem ser removidas a partir do 

processamento do material em separadores magnéticos de alto gradiente. A limonita e as 

películas de ferro que envolvem a caulinita podem ser eliminadas a partir da utilização 

de reajentes redutores como o ditionito de sódio. A pirita deve ser desestabilizada a 

partir da utilização de um ácido do tipo HCJ lN. Os minerais de titânio (rutilo e 

anatásio) podem ser removidos a partir da utilização de um processo de centrifugação 

visando o ajuste granulométrico do produto ou com a utilização de separação magnética 

de alto gradiente com campos superiores a 40 KGs. 

A caulinita foi identificada tanto por difratometria de raios-X, quanto por 

espectroscopia de infravermelho. Não foi observada a presenca de qualquer outro 

argilomineral que possa prejudicar as etapas de beneficiamento, principalmente a 

viscosidade do material. Sugere-se que estudos detalhados quanto a influência do estado 

cristalino da caulinita (ordenação da sua estrutura cristalina) na viscosidade do material 

sejam desenvolvidos. 
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