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Foi estudada a redução do Fe3+ para Fe2+, através de controle potenciométrico 
e cinético, visando identificar que condições propiciam um melhor desempenho 
no alvejamento de caulins. Para tal, foi utilizado o caulim do Morro do Felipe
CADAM que passou, inicialmente, por um beneficiamento físico a úmido, 
constando de desagregação, desareamento, fracionamento em centrífuga e 
separação magnética de alta intensidade. A suspensão então obtida foi 
transferida para um reator com agitação controlada (90 rpm) e ajustado o pH 
para 4,5 com adição de sulfato de alumínio. A seguir, foi adicionado, de forma 
estagiada. o equivalente a 3 kg de ditionito de sódio por tonelada de caulim 
alimentado no processo e mediu-se o pH e o Eh por um período de 17: 00 h. Foi 
ainda estudado o efeito do pH, concentração de ditionito de sódio e do tempo 
de reação, sobre o potencial de redução. Os resultados obtidos são bastante 
encorajadores e mostraram que, no caso do caulim do Morro do Felipe, para um 
pH em torno de 4,0, concentração de ditionito de sódio de 2 kg/t e tempo de 
alvejamento de 2:00 h, obtém-se um maior potencial de redução que, por sua 
vez, resultou num melhor desempenho do processo de alvejamento. 
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1 INTRODUÇÃO 

Caulim é o nome comercial dado a uma argila branca, constituída 
essencialmente de caulinita e conhecido pelos chineses, há mais de três mil 
anos , na fabricação de porcelana. Dentre as várias aplicações industriais do 
caulim, a indústria de papel tem se mantido, até hoje, como o segmento mais 
importante, representando cerca de 50 % do mercado do caulim( I). GRIM 
define caulim como sendo uma rocha constituída de material argiloso, com 
baixo teor de ferro, cor branca ou quase branca. Os caulins são silicatos de 
alumínio hidratado, cuja composição qutmtca aproxima-se de 
AI203.2Si02.2H20, contendo outros elementos como impureza. A caulinita, 
mineral predominante dos caulins, é um silicato hidratado de alumínio. 
expresso pela fórmula química AI4(Si40JO)(OH) (2). 

O alvejamento químico é a etapa mais importante no processamento do 
caulim, de vez que quanto maior a sua alvura, maior a chance de se obter um 
produto de maior valor agregado. O alvejamento químico é realizado através de 
uma lixiviação oxidante ou redutora. No primeiro caso a reação é irreversível. 
enquanto no segundo poderá ser revertida pela ação do oxigênioC3 ). 

No caso de um caulim com impurezas de matéria orgânica, aplica-se a 
lixiviação oxidante, sendo o peróxido de hidrogênio um dos oxidantes mais 
usados. A oxidação da matéria orgânica com hipoclorito de sódio, seguida da 
remoção do ferro pela sua complexação com ácido oxálico e polifosfato de 
sódio são técnicas também usadas no alvejamento de caulim (4). 

A coloração do caulim é atribuída principalmente à presença de 
compostos de ferro (óxidos e hidróxidos) e aos óxidos de titânio (rutilo e 
anatásio). A lixiviação redutora tem sido uma prática muito utilizada no 
alvejamento de caulins que contém óxidos e/ou hidróxidos de ferro, liberados, 
com valência 3+. A química do processo de alvejamento consiste em reduzir o 
ferro trivalente para divalente, estado em que apresenta maior solubilidade. 
Nesse caso, vários agentes redutores tem sido utilizados: ditionito de sódio; 
ditionito de zinco; sulfito de sódio, zinco metálico e alumínio metálico( 4,5). 

LUZ, CHAVES c COSTA estudaram o desempenho do alvejamento de 
caulins usando ditionito de sódio. frente ao ditionito de zinco e alumínio, 
obtidos a partir da reação do zinco e alumínio metálico com S02. no próprio 
reator onde ocorre o processo de alvejamento. Nesse estudo Jicou demonstrado 
que os redutores de zinco e alumínio obtidos no próprio reator de alvejamento. 
são mais eficazes que o ditionito de sódio(6,7.8,9). 

No processo de alvejamento a reação entre o ditionito de sódio e o ferro 
trivalente, segundo STOCH et ai.(5l, pode ser expressa por: 

2Fe+ 3 + S204-2<=>2Fe+2 + 2S02 

No caso do par de íons ferroso e férrico se encontrarem em solução, tem
se uma meia célula expressa por: 
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2Fe3+(aq) + 2e ~2Fe2+(aq) 

Os óxidos de ferro (Fe203-hematita, Fe304-magnetita, 
FeO(OH).nH20-Iimonita, HFe02-goethita), quando na presença de uma 
solução ácida e de um agente redutor, passarão para a forma de FeS04, o qual é 
dissociado, resultando em íons ferrosos (Fe2+). Os diagramas Eh-pH (Figura 
1.1) mostram as condições de potencial e pH em que um determinado sólido 
e/ou líquido é termodinamicamente estável a uma dada temperatura( lO). 
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Figura 1.1 - Diagrama dos campos de estabilidade da hematita e magnetita na 
água. Os campos dos íons são designados com as espécies dominantes e 
atividades das espécies dissolvidas > J0-6 (25°C e I atm.)-(GARRELS, 
1965)(1 0). 

Medindo-se o potencial redox (equação de Nernst). relaciona-se a força 
eletromotriz (f.e.m.) da célula com um valor padrão (EO) e as atividades das 
espécies presentes que tomam parte na reação( I O) . No alvejamento químico dos 
caulins é utilizado um redutor que transforma o Fe3 + para Fe2+, tendo-se então 
um exemplo típico de uma meia célula e portanto de uma oxirredução. No 
entanto constatou-se, pela literatura, que o controle eletroquímico tem sido 
muito pouco utilizado no alvejamento de caulins. 
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CONLEY et ai. estudaram o alvejamento de argilas fazendo 
monitoramento potenciométrico com eletrodo de platina saturado de 
calomelano. Com esse estudo mostraram a possibilidade de melhorar o 
desempenho do processo de alvejamento de argilas( li). 

O objetivo do presente trabalho é estudar a redução do Fe3+ para Fe2+ 
através de controle potenciométrico e cinético, visando identificar as condições 
que favoreçam um melhor desempenho no alvejamento do caulim do Morro do 
Felipe. 

2. MATERIAL E MÉTODO 

Amostra de Caulim 

Para desenvolver o presente estudo foi utilizada uma amostra de caulim 
com 300 kg , oriunda de Vitória do Jari, Estado do Amapá. Essa foi coletada 
no alvo denominado Morro do Felipe, á margem esquerda do Rio Jari, área de 
concessão de lavra da Caulim da Amazônia S.A.-CADAM. 

A amostra coletada foi acondicionada em sacos plásticos de 30 kg e 
enviada para o CETEM, no Rio de Janeiro, onde foram desenvolvidos os 
trabalhos experimentais. 

Equipamentos de Laboratório 

Para a realização dos estudos de caracterização mineralógica e de 
beneficiamento foram utilizados os seguintes equipamentos: 

•- agitador tipo Fisatom, com variador de velocidade; 
•- analisador granulométrico SediGraph 5100. da Micromeritics: 
•- balança de precisão, modelo MJ-3000, fabricação YMC Ltda; 
•- célula de flotação de laboratório tipo DENVER, adaptada para 
agitador; 
•- centrifuga de laboratório FANEM, mod. 209, com variador de 
velocidade , cruzeta com quatro suportes para receber frascos plásticos 
com capacidade de 500 mL cada; 
•- agitador de hélice tipo Janke & Kunkel, mod. R W 20; 
•- fotômetro ELREPHO de fabricação Zeiss, com filtro de 457 nm, para 
medição de alvura (ISO); 
•- pHmetro lngold, modelo 1500 (para medir pH): 
•- separador magnético tipo BOXMAG RAPID, com matriz de lã de aço 
com diâmetro de 12 11m; 
•- série de peneiras Tyler e peneirador vibratório suspenso; 
•-calibrador de pH/mv, da COLE PARMER; 
•-eletrodo combinado com corpo de plástico, sistema de referência 
interna Ag/AgCI. modelo P-620 Analion; 
•-eletrodo redox de platina. combinado com eletrodo de referência 
Ag/AgCI, modelo Rox-673, fabricação Analion: 
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foram: 

•-pH/mv-metro Analion, modelo PM 608 ( para medir o potencial 
Redox); 
•-estufa de secagem e esterilização, fabricação FANEM, modelo 320-
SE, circulação mecânica; 
•-estufa com lâmpada de secagem, controlador de temperatura, 
fabricação CETEM; 
•-pipetas de 5,6 e 235 mL; 
•-béquer de 250 e 500mL; 
-espátula; 

Produtos Químicos 

Os principais produtos químicos utilizados nos ensaios de laboratório 

•- ditionito de sódio (Na2S204)- grau comercial, usado como recebido; 
•- sulfato de alumínio [AI2(S04)3] - grau comercial, VETEC, usado 
como recebido; 
•-ácido sulfúrico (H2S04)- grau comercial, usado numa solução a I o~·o 
(volume): 
•- Socalam - grau comercial, BASF. usado como recebido 
•- 'Tamol LBPA- I 5 (sal sódico de um ácido policarboxílico em solução 
aquosa)- grau comercial, BASF, usado como recebido; 
•- carbonato de sódio ( Na2C03)- grau comercial, VETEC, usado numa 
solução a 10% (volume); 
•- fcrricianeto de potássio [K3Fe(CN)6-l - grau analítico, RIEDEL 
usado em concentração O. l M: 
•- ferrocianeto de potássio [K4Fe(CN)6.3H20] - grau analítico. 
RIEDEL usado em concentração 0.00031\1: 
•- cloreto de potássio IKCl) - grau analítico. RIEDEL usado em 
concc:ntraçào de O. I M; 
•-solução de ZobdL para aferição do medidor de Eh, e preparada 
dissolvc:ndo-sc I .2672 g (0.0031\1 I de cianeto ferroso de potássio. 0.98n 
g ({),(103M I cianeto férri co de: potássio c: 7.4557 g (O.!Ml de cloreto de: 
potassio. em um litro de solução. na temperatura próxima de 25°C. Para 
o caso de um eletrodo saturado d..: Ag-AgCl . o Eh(observado) = 

0.23 l +O,(Hl 13 (25-t). O Eh(ZobelW 0,429+0.0024 (25-t). onde o 1 é 
dado em grau Celsius. 

Caracterização Mineralógica 

Para realização dos estudos de caracterização mineralógica, a amostra de 
caulim do Felipe foi preparada de acordo com o tluxograma da Figura 2.1. 

A amostra run olmine loi homogeneizada na torrna de pilhas alongadas, 
retirando-se alíquotas de I kg para os estudos de caracterização mineralógica e 
ensaios de beneli.:iamento. 
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A partir de 2 kg de caulim se iniciou a preparação de uma polpa com 
40% (peso) de sólidos, ajustando-se o pH do meio para 7. com NazCOJ. Como 
dispersante foi adicionado Socalam, a uma taxa de 2,0 kg/t. A seguir a polpa foi 
submetida a uma agitação (800 rpm) por um período de 40 min e feito o 
desareamento em peneira de 44 J.!m. A fração passante em 44 11m foi submetida 
a uma centrifugação ( centrífuga FANEM de laboratório ) a 2000 rpm, por um 
período de 5 min, obtendo-se dois produtos: um mais grosso, a~:ima de 2 11m e 
um mais fino, com 97% abaixo de 2 J.!m. Esta última fJ·ação foi submetida a 
uma separação magnética a úmido de alta intensidade (Separador Boxmag 
Rapid ), obtendo-se um produto magnético e outro não magnético. 

Cada um dos produtos obtidos segundo o fluxograma da Figura 2.1 foi 
secado em estufa (I 05°C), pesado e a seguir enviado para caracterização 
mineralógica: + 44 J.!m, -44 +2 J.!m, -211m magnética e -2 11m não magnético. 

A fração + 44 11m foi ainda fracionada em líquido denso (bromofórmio, 
d = 2,85), para concentração dos minerais pesados contaminantes. 

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. 

Alvejamento com Controle Potenciométrico 

a) Titulação Potenciométrica 

Visando apontar as condições eletroquímicas para se atingir um melhor 
desempenho na redução do Fe3+ para Fe2~. foram desenvolvidos estudos de 
titulação potenciométrica, através da adição estagiada do ditionito de sódio. 
medindo-se o Eh correspondente. 
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Água 
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MagnétiCO 

Agitaçao 

(40% sólido) 
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1-----;~ +44um 
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-2 um 

Produto i 
Magnético~ 

Figura 2.1-Fluxograma utilizado na preparação de amostras de caulim do 
Morro do Felipt:. 

Os ensaios de tilulação potenciométrica foram realizados a partir do produto 
não magnético. na forrn::t de poip~ . obtido de acordo com o f1uxograma da Figura 2.2 

Para obtenção desse produto não magnético. foi utilizada uma amostra de 1.2 
kg de caulim. feita a adição dc 1.6 L d·agua. 2 kgit de dispersante (Tamoll e ajustado 
o pH da polpa (42.86% em peso de sólidos) para 7. A seguir essa polpa foi submetida 
a uma agitação a 680 rpm. durante um período de 1.5 h. Para remover a polpa do 
agitador. foi utilizado um volume dt: 200 mL d'água. de maneira que a polpa que 
segue para o desareamento estivesse sempre a 40'% (peso) de sólidos . 

O desareamento foi feito em duas etapas. sendo que na primeira foram 
utilizadas as peneiras de 21 O ~m e 149~m. fazendo-se o peneiramento em vibrador de 
peneira. com 500 mL d. água dt lavagem e agitando até que não saisse mais material 
sólido no passante. Este. a seguir. foi submetido a uma separação nas peneira de 74 
J.!m e 44 J.!m. com 500 mL d'água de lavagem e agitando-se por um período de I O a 15 
min. Por último. foi determinada a percentagem de sólidos da fração abaixo de 44 J.!m. 
obtendo-se valores dc 21 a 23%, (peso) de sólidos. Antes de seguir para a 
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centrifugação, a diluição da polpa é sempre ajustada para 20% de sólidos, mediante o 
controle do volume final, completado sempre para 3.200 mL. 

A seguir esse material é submetido a um fracionamento em centrifuga de 
laboratório (2000 rpm, durante 5 min), obtendo-se produtos com cerca de 92%< 2 pm, 
cujo controle granulométrico foi realizado pelo SediGraph. Determinou-se então a 
percentagem de sólidos dessa fração, obtendo-se valores entre 11 e 12 %. Em 
qualquer situação, a percentagem de sólidos é sempre ajustada para 10 %, com adição 
de 200 mL d'água. 

A fração abaixo de 2 11m é submetida a separação magnética, via úmida 
(Separador Boxmag Rapid), utilizando-se campo de 14 kGs. 

A fração não magnética, na forma de polpa, é transferida para um reator, com a 
agitação controlada (90 rpm) e ajustando o pH para 4.5 com a adição de sulfato de 
alumínio. A cada 3 min foram adicionados 0,3 g de ditionito de sódio (pesado I 
minuto antes de ser adicionado. para evitar a sua oxidação). sendo feitas ao todo 12 
adições, correspondendo a 3 kg/t. Ao ser feita cada adição do ditionito. colocava-se o 
agitador na velocidade correspondente à posição 5,5 (800 rpm) durante 1 minuto e ao 
final desse período voltava-se o agitador para a posição 2 (90 rpm). fazendo- se a 
seguir a leitura de Eh e pH. 

b) Efeito do pH 

Foi estudado o efeito do pH sobre o potencial de redução. tempo de 
alvejamento e a concentração de ditionito de sódio. 

O produto não magnético, na forma de polpa (3400 mL ). obtido segundo o 
fluxograma da Figura 2.2 . foi quarteado em 15 aliquotas iguai s cm volume de polpa 
(226 mL) e transferido para 15 béquers de SOO mL cada. Cada grupo de 5 béquer~ 
constitui uma bateria de ensaios. de acordo com as condições apresentadas na T:~bei ~1 

2.1. O pH da polpa de cada béquer é ajustado com (H,SO,) para 2, 3. 4. 5 c 6 c a 
seguir adicionado I. 2 e 3 kg/t de ditionito de sódio. rmra cada grupo de 5 béquers. D-: 
10 em lO min. com o auxilio de um bastão de vidro. é feita uma leve agitaçfto em cada 
um dos béquers e decorridos 60 min é feita a leitura do Eh. 

c) Cinética de Afvejamento 

Visando avaliar a relação de alvura do caulim do Morro do Felipe com o 

tempo de alvejamento e utilizando 2 kglt de ditionito de sódio e pl-1 inicial de 
4,5 foi realizado um ensaio cinético. Durante o período de alvejamento. a cada 
30 min, por um período de 4 h. foram retiradas alíquotas de 200 mi de polpa . 
Esta foi filtrada em tempo padronizado de 30 min, usando funil de Buchner. c 
a seguir secada em estutà ( 105°C) por um período também padronizado de 4 h 
e determinada a alvura dos produtos, segundo norma T APPI. 
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Tamol15-2 kg/t 
Carb. sódio ph=7 

água 200ml 

água 500 ml 

Magnético 

N. Mag. 

Cone. Dit. Sod. Titul. Potenc. 

água 1 ,6L 

água 500 ml 

r-{Dit.sódio 3kg/gt I 
I 

Efeito pH 

Figura 2.2 fluxograma utilizado nos ensaios de beneficiamento e titulação 
potenciométrica do caulim do Morro do Felipe 

Tabela 2.1 Condições de pH e concentração de ditionito de sódio em cada um dos 
ensaios para determinação do potencial de redução. ao final de I :00 h de reação. 

Béquer 
lA 
2A 
3A 
4A 
SA 
IB 
28 
38 
48 
58 
!C 
2C 
3C 
4C 
se 

pH 
2 
3 
4 
5 
6 
2 
J 
4 
5 
6 
2 
J 
4 
5 
6 
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Ditionito de Sódio (kglt) 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
J 
3 
3 
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3. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO 

Caracterização Mineralógica 

A caracterização do caulim do Morro do Felipe apresentou os resultados 
constantes da Tabela 3 .I 

Tabela 3.1 composição mineralógica do caulim do Morro do Felipe. 

Minerais 

Caulinita 

Quartzo 

Rutilo/anatásio 

Hematita/limonita 

Outros:zircão, granada, anfibólio, moscovita 

Total 

%(peso) 

90,86 

1,60 

1.18 

2.02 

4.34 

100.00 

Os principais contaminantes do caulim do Morro do Felipe são óxidos de 
ferro (hematita e limonita), quartzo e rutilo/anatásio. Foi observado em algumas 
imagens ao MEV. a alteração da hematita para crostas possivelmente de 
limonita que recobrem a própria hematita, rutilo/anatásio e que poderiam 
explicar a detecção de picos de Fenos espectros de EDS da caulinita. 

Alvejamento com Controle Potenciométrico 

a) Titulação Potenciométrica 

Os resultados dos ensaios de titulação potenciométrica realizados com o 
caulim do Morro do F elipe encontram- se nas Figuras 3 .I. 3.2 e 3.3 

Segundo a literatura. a reação de redução é consumidora de ácido. no 
entanto no ensaio de titulação potenciométrica. o pH diminuiu de 4.5 para 4.1 
(Figura 3.1 ). Manter o pH mais ou menos estabilizado, favorece o processo de 
alvejamento, tendo em vista que a acidez. apesar de acelerar a decomposição do 
ditionito. contribui para aumentar a solubilização dos hidróxidos e óxidos de 
ferro contidos no caulim. 

A adição estagiada do ditionito de sódio mostrou que até 1.5 kg/t (Figura 
3.2 ) o Eh caiu apenas de 500 para 350 mV e portanto, a um pH 4,3 pelo 
diagrama de Pourbaix (Figura 1.1) está na região de estabilidade da hematita 
com água. No entanto, a partir da adição de 1,75 kg/t. o Eh caiu para 50 mV e 
finalmente com 2 kg/t, se atinge o potencial de redução mais negativo e 
portanto mais favorável para levar o Fe3+ para Fe2+. Para esse pH (4,3) e 
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acima de 2 kg/t, a curva é assintótica, alterando muito pouco o Eh do sistema de 
alvejamento. 

A CADAM adiciona 2 kg/ de ditionito no processo industrial de 
alvejamento do caulim do Morro Felipe, cm Munguba-PA. 

O ensaio de titulação potenciométrica permitiu também identificar a 
cinética de redução do Fe3+ para Fe2+ no processo de alvejamento do caulim 
do Morro do Felipe. Verifica-se pela Figura 3.3, que, após 200 min, o Eh se 
estabilizou, indicando que as reações de redução já ocorreram. Com este estudo 
é possível determinar os tempo de residência do alvejamento de caulins, 
parâmetro indispensável ao dimensionamento dos reatares a serem usados no 
processo industrial. 

a) Efeito do pH 

Os resultados dos estudos da influência do pH e da concentração do 
redutor (ditionito de sódio), no potencial de redução, encontram-se na Tabela 
3.2 e Figura 3.4. 

No caso do caulim do Morro do Felipe, observa-se que para qualquer 
concentração de ditionito de sódio, o potencial de redução se torna mais 
negativo para pH acima de 4. Sabe-se da literatura que acima do pH 4.5 o íon 
férrico não é solúvel em quantidade apreciável e em pH mais baixo o íon 
férrico é mais solúvel, no entanto o potencial de redução se torna menos 
negativo. Dessa forma, um compromisso entre essas duas condições limitantes 
deverá ditar as condições de operação do alvcjamento do caulim do Morro do 
Felipe e pelo gráfico estas estariam entre o pi I 4 c 4,5 . 

Quanto ao redutor, as concentrações que levam a um potencial mais 
negativo estarão entre 2 e 3 k/t de ditionito de sódto. 

c) Cinética de Alvejamento 

Os resultados cinéticas dos ensaios de alvejamento encontram-se na 
Figura 3.5.Veritica-se que após 2.5 h. a alvura do produw final estabilizou-se 
em 85.4 %. ls!O demonstra que o tempo de alvcjamcnto do caulim do Morro d0 
Felipe está entre 2 e 2,5 h. Esses resultados estão dt: acordo com os obtidos no 
estudo da variação do Eh com o tempo dt: alvejamento, após adição de 3 kg/t de 
ditionito de sódio (Figura 3.3). Nesta constatou-se que após 200 min. o 
potencial se estabilizou, sugerindo que as reações de redução já ocorreram. 
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Tabela 3.2 -Resultados da influência do pH e da concentração de ditionito de 
sódio sobre do potencial de redução do Fe3+ contido no caulim do Morro do 
Felipe ao final de 1 h de reação. 

Béquer pH Inicial pH Final 

IA 2 2.05 

2A 3 3,87 

3A 4 4,56 

4A 5 5,30 

SA 6 5.85 

18 2 2,16 

28 3 3. 10 

38 4 4.60 

48 5 5,30 

58 6 5,85 

IC 2 2,05 

2C 3 3,10 

3C 4 4,04 

4C 5 5,12 

5C 6 5.95 

(I) Antes de adicionar o ditionito de sódio 

pH 

:::~ 
4.31~ 
4.2 

4.1 

Ditionito de Eh Inicial 
Sódio (kglt) (mV)' 11 

I 700 

I 598 

I 537 

I 477 

I 493 

2 775 

2 677 

2 650 

2 705 

2 676 

3 647 

3 687 

3 702 

3 673 

3 654 

o 50 100 150 200 

4~~~~~~--~~~~ 

Tcmpo(min) 

Eh final (mV) 

288 

-214 

-283 

-274 

-335 

366 

151 

-245 

-248 

-274 

313 

127 

-315 

-343 

-380 

Figura 3.1 - Variação do pH com o tempo de adição de 3 kg/t de ditionito de 
sódio. 
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Figura 3.2 - Influência da concentração do ditionito de sódio no potencial de 
redução do Fe3+ para Fe2+para um pH de 4,3 . 
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Figura 3.3- Variação do Eh da solução com o tempo, após a adição de 3kg/t de 
ditionito de sódio. 
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Figura 3A Influência do pH e da concentração do ditionito de sódio no 
potencial de redução do Fe3+ contido no caulim do Morro do Felipe, ao final 
de I h de reação. 
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Figura 3.5 - Cinética de alvejamento do caulim do Morro do Felipe usando 
2kg/t de ditionito de sódio 
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5. CONCLUSÕES 

O estudo realizado com o caulim do Morro do Felipe permitiu obter as 
seguintes conclusões: 

• Os principais contaminantes do caulim do Morro do Felipe são: quartzo, 
óxidos de ferro (hematita e limonita) e rutilo/anatásio. 

• A concentração do redutor tem uma importância relevante no 
estabelecimento do nível do potencial de redução do Fe3+ para Fe2. Ficou 
demonstrado que a partir da adição de 2 kg/t de ditionito de sódio se atinge o 
potencial mais eletronegativo (Figura 3.2), indicando estar próximo do 
potencial adequado para o alvejamento do caulim do Morro do Felipe. 
Adições do ditionito acima desse valor só contribuiriam para aumentar o 
consumo desse reagente. 

• No estudo da variação do Eh com o tempo de alvejamento do caulim do 
Morro do Felipe, constatou-se que, após 200 min de reação, o potencial se 
estabilizou em 100 mV, sugerindo com isso que as reações de redução do 
Fe3+ para Fe2+ já ocorreram. Através desse estudo foi possível determinar 
o tempo de residência do alvejamento químico de um caulim. 

• O potencial de redução se toma mais negativo para pH acima de 4, mas por 
outro lado acima de 4,5 o íon férrico é menos solúvel. Um compromisso 
entre essas condições limitantes sugere um pH de alvejamento, para o 
caulim do Morro do Felipe, entre 4 e 4,5 (Figura 3.4). 

• O estudo cinético do alvejamento do caulim mostrou que, após 2,5 h de 
reação, o produto final atingiu a sua alvura máxima, mostrando, com isso, 
que esse tempo de residência é suficiente para o caulim do Morro do Felipe. 
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ELETROCHEMICAL CONTROL lN THE KAOLIN 
BLEACHING 

ABSTRACT 

This paper describes mineralogical characterization and processing studies of 
Morro do Felipe-CADAM kaolin. The reduction of Fe3+ to Fe2+ has been 
studied using electrochemical and kinetic control, aiming to improve the 
performance of kaolin bleaching. The laboratory tests involved scrubbing, 
degritting, centrifuge fractionation and high intensity magnetic separation. The 
non magnetic product was then stirred (90 rpm) in a reactor. with aluminum 
sulfate to achieve a pH of 4.5. The equivalent to 3 kg/t of sodium dithionite was 
added in severa! stages and then pH and Eh measured, for a period of 17 h. The 
influence of pH, sodium dithionite concentration and residence time on the 
reduction potential were also studied. The results were quite promising and it 
was proved that in the case of Morro do Felipe kaolin bleaching, the best 
performance was achieved for pH 4, 2 kg/t of sodium dithionite and 2 h of 
resídence time. These operation conditions resulted in higher reduction 
potential andas a consequence in a higher brightness ofthe kaolin product. 

Key words: kaolin, iron bleaching, potentiometric control 
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