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RESUMO
A caulinita é um dos aluminossilicatos mais abundantes cm minérios bauxíticos. Sua presença no minério é prejudicial, pois
eleva o consumo de soda cáustica na etapa de digestão do processo Bayer. Testes de microflotação com vários tipos de aminas
(Flotigam EDA, Doumcen T c dodccilamina) c sais quaternários de amônio (brometo de trimctílamônio, cloreto de cetilpiridina) foram realizados para avaliar a ftotabilidade da caulinita. Os reagentes foram testados em várias concentrações. Medidas de potencial zcta indicam que o ponto isoelétrico (PIE) da caulinita ocorre em tomo do pH 4,6. Os resultados dos testes
de microftotaçào indicam uma excelente flotabilidadc (acima de 90%) do mineral com Flotigam EDA, Acetato de dodecilamina e os dois sais testados na concentração de I x I 0 4 mo I/L. O Duomeen T alcançou uma flotabilidadc máxima de 30% para
a concentração de I x Io·• moi/ L c para a concentração de I x Io·' moi/La flotabilidadc máxima com Duomeen T foi de 86%. O
estudo cinético indicou que a cinética de flotação da caulinita com os reagentes testados é bastante lenta. O tempo de coleta necessário para atingir a flotabilidadc máxima do mineral foi de I Ominutos, cxccto para a dodecilamina que foi de 5 minutos.
PALAVRAS-CHAVE: Caulinita, microftotação, potencial zela.

ABSTRACT
Kaolinite is thc most abundant aluminosilicate in bauxitc ores. lt is highly undesirablc in the subsequent processes ofbauxitc ores
as it increases caustic soda consumption during thc digestion stage ofthc Bayer process. Microflotation tests with three amines
(Flotigam EDA, Duomccn T and dodecylaminc) and two ammonium quatcrnary salts (cetyltrimethylammonium bromidc and
cetylpiridinium chloridc) wcrc pcrformcd to evaluatc the kaolinite floatability. The reagcnts were tested at severa! leveis of
conccntration. Zeta potcntial measurcments indicatcd that thc isoelectric point (IEP) was at pH 4.6. Results indicated cxcellent
kaolinite ftoatability (abovc 90'Yo) with Flotigam EDA, dodecylamine and with thc two quaternary salts at concentration of
I x Io-• moi/ L. Ata conccntration of I x IO ' moi/ L, DuomeenT also presented good results, lhe ftoatability was 86%. Kinetics
studics indicatcd that kaolinite ftotation with reagents tested is very slow. The ftotation time was I O minutes for ali collcctors,
except for dodccylaminc when it was 5 minutes.
KEY WORDS: Kaolinite, microflotation, zeta potential.
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I. INTRODUÇÃO
Mineralogicamente a caulinita é classificada como um filossilicato, cuja fórmula química é AI 2Sip;(OH) 4 .
Sua estrutura é constituída por camadas neutras do tipo tetraedro - octaedro, sendo o silício o elemento central dos
tetracdros é o alumínio o elemento central dos octaedros. A uni ão entre tais camadas ocorre por ligações de hidrogênio entre os grupos OH da camada dos octaedros de a lumínio e os oxigênios da camada dos tctracdros de silício, como pode ser visto na Figura 1.

Figura I: Estrutura cri stal ográ lica da caulinita. (Adaptado de ll o lt z man , 1959)

A caulinita possui uma característica de supcrtlcic peculiar: a existência de carga clétrica de natureza estruturaL
devido à substituição de Si 4 ' por AP '. Isso provoca uma carga clétrica negativa nas faces da caulinita. As arestas, por
outro lado, possuem o comportamento, quanto à geração de carga clétrica, similar aos demais silicatos, sendo essa
carga controlada pelo pH, podendo assumir valores positivos na faixa de pH mais ácida (Rodrigues, 2009).
A importància do estudo de flotação de caulinita está na sua ampla disseminação cm diversos tipos de minérios, especialmente nas bauxitas. Por muitos anos o beneficiamento de bauxita ocorreu unicamente através de operações de cominuição e separação granulométrica. No entanto, este cenário vem se modificando cm decorrência da
lavra de jazidas com baixo teor de alumina aproveitável , especialmente na China. Em geral , as reservas brasileiras ainda apresentam características químicas que se enquadram nos padrões exigidos pelo mercado mundial, tanto para a bauxita de grau metalúrgico, como para a bauxita de grau rcfratário. Aproximadamente 95'% das reservas de bauxita brasileiras são de grau metalúrgico, ou seja, podem ser destinadas ao processo Baycr. E o restante.
aproximadamente 5%, é de grau não metalúrgico (rcfratária) tendo assim outros usos, tais como produção de abrasivos, refratários, produtos químicos c cimento (Mártires, 2007).
Embora os depósitos da rocha bauxita contenham uma diversidade de minera is, a maior parte das bauxitas
compõem-se de minerais de alumínio, basicamente, dos chamados tui-hidróxidos de alumínio, principalmente gibbsita (y -Al(OH) 3), bochmita (y -AlO(OH)) c diásporo (a.-AIO(OH)). As principais impurezas presentes nos minérios de bauxita são: caulinita (Al/Sip 10 )(0H \ ). quartzo (Si0 2 ), hematita (Fep,). gocthita (Fc0(0H)), rutil o
(Ti0 2 ) e anatásio (TiOJ As bauxitas de grau metalúrgico apresentam maior proporção de gibbsita como mineral
de alumínio e as bauxitas de grau refratário são constituídas, cm maior proporção, de diúsporo.
O processo Bayer é utili zado para produção de alumin a a partir do minério bauxítico. A presença de caulinita
no minério prejudica a eficiência do processo, pois provoca uma elevação no consumo de soda cáustica. Para que
um minério bauxítico alimente o processo Bayer é ideal que a relação mássica alumina/sílica (AIS) seja superior
a 10 (Xu c outros, 2004). A relação mássica dos minérios brasileiros ainda é satisl~ttória, mas a tendência é de que
a quantidade de ganga aluminossilicática aumente, pro voca ndo uma queda na rel ação mússica A/S. A maior parte dos minérios chineses possui esta relação inferior a I O, inviabilizando sua utilização para produção de alumina.
Por este motivo, vários pesquisadores chineses (Yuchua c outros, 2005; Yuchua c outros , 2004 ; Xu c outros. 2004:
Hu e outros, 2003) têm se empenhado na busca de novas rotas para concentrar seus minérios. O maior número de
pesquisas é referente à ftotação rcvcrsa de bauxita, ou seja, flotação da ganga aluminossilicática (caulinita. ilita e
pirofilita). A caulinita é o aluminossilicato mais abundante nos minérios bauxíticos brasileiros.
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Sendo a caulinita constituída por camadas formadas pela união de duas estruturas diferentes (os tetraedros
de silício c os octaedros de alumínio), ela apresenta diferentes propriedades superficiais c composição química
cm cada uma das Ütccs ou superfícies de suas camadas. Uma das faces da camada da caulinita (00 I) contém os
octaedros de alumínio voltados para a superfície c a outra face (00 I) contém os tetracdros de silício. Para um
dado sistema , quanto menor a energia de adsorção mais favorável ela será. A partir de cálculos de energia de
adsorção, Yeuhua c outros (2005) afirmam que a adsorção de dodecilamina (DOA) é preferencial na face (00 I)
(tetracdros de silício), uma vez que existe uma barreira de energia muito maior para adsorção de DOA no plano
(00 I) ( 7X5 KJ /mol para uma distüncia entre a molécula c o plano de 0,2R6nm) que no plano (00 I) (I OI KJ/ mol
para uma distüncia entre a molécula c o plano de 0,266nm). Desta maneira, o plano (00 I) tende a ficar mais hidrofílico que o plano (001 ).
Com intuito de minimizar a exposição da superfície mais hidrofílica das partículas de caulinita e aumentar sua flotabilidadc, Yuchua c outros (2004) propôcm o uso de macromoléculas-assistentes (polímeros) que agem
como floculantes formando flóculos hidrofóbicos de caulinita. Como o colctor se adsorvc preferencialmente na supertlcic cujas ligaçôcs Si-O estão expostas, o polímero deve ter afinidade pela superfície cujas ligações Al-O
estão expostas . Após a adsorção. tais faces se aderem uma à outra para obter uma condição de menor energia. Desse modo, a superfície com maior disponibilidade de Si-O se volta para a solução, favorecendo a adsorção de mais
amina no flóculo como um todo, aumentando a flotabilidade da caulinita.
Hu c outros (2003a) estudaram a flotabilidadc de caulinita com brometo de cctiltrimetilamônio (CTAB) . Os resultados obtidos por eles mostram uma melhor recuperação, aproximadamente 80'%, da caulinita cm pH ácido do
que cm pH básico. No entanto, partir de estudos de espectroscopia no lnfravcnnelho, os autores mostram que no
pH básico há uma maior adsorção do CTAB , o que indica que o mecanismo da adsorção deve ser predominantemente clctrostático. Os autores explicam a maior flotabilidadc cm pH ácido pelo fenômeno de agregação. Segundo
eles, nesta faixa de pH o plano de horda possui carga rositiva c o plano basal possui carga negativa, desta maneira as partículas se interagem entre si fónnando uma estrutura agregada, conhecida como castelo de cartas. Em pH
básico ambos os planos possuem carga negativa, não havendo assim como ocorrer a agregação .
Kêistcr e outros investigaram a separação entre caulinita c quartzo a partir da flotação de caulinita com cloreto
de cctilpiridina (CCP). Os resultados indicam que o reagente é um excelente coletor para a caulinita (aproximadamente 9R"!., de flotahilidadc), no entanto, não é scletivo rara o sistema cm pH neutro . Os autores observaram que
a adição de íons At ' · c diminuição do pH bvorcccm a sclctividadc no sistema.
Massola c outros (2007) realizaram ensaios de flotação revcrsa roughcr de bauxita cm escala de bancada. As amostras utilizadas foram preparadas por opcraçôcs de penciramcnto (0.21 O mm) c deslamagem cm ciclones (I O ~un). Testes foram realizados cm pi I I O utilizando-se 300g/t de coletor catiônico (Flotigam EDA) c
300g/t de depressor (amido de milho). A recuperação fói de 44. I'% c o teor de alumina aproveitável no concentrado foi de 85,9% .
Com objctivo de aumentar a relação mássica a lumina/sílica da lama (- I O !lm), Massola e outros (2007) realizaram também testes com diaminas. Os melhores resultados encontrados foram para dosagem de 400g/t de diamina c 300g/t de amido. Neste teste os autores obtiveram 26'% de recuperação mássica c teor de alumina aproveitável (AA) no concentrado de 71, 7"/o. O teor de AA na alimentação era de 35%. Apesar do bom resultado, os
autores não prosseguiram com estes testes devido ao elevado custo acarretado pelo uso da diamina.
Silva c outros. (2006) apresentaram resultados de testes de microflotação em tubo de Hallimond com uma
amostra de minério de caulim proveniente da província pcgmatítica de Borborcma (NE do Brasil). Os testes foram reali zados cm pH 4 utili zando várias concentraçôcs do colctor catiônico Duomeen T, fabricado pela empresa Akzo Nobel.
Para o reagente estudado, a melhor concentração de colctor foi de I O-I g/ L, com uma recuperação média de
88%. Porém os autores afirmam que essa concentração é proibitiva para uma operação cm escala industrial, tendo
cm vista a quantidade de reagente consumido. Silva c outros (2006) sugerem que estudos em maiores escalas devem ser realizados com a concentração de I 0-4 g/L, a qual recuperou 83% do caulim .
O presente trabalho apresenta resultados de microflotação de caulinita com cinco colctores diferentes: acetato
de dodccilamina, Flotiam EDA, brometo de cetiltrimctilamônio, cloreto de cctilpiridina e Duomcen T.

2. MATERIAIS E METOLOGIA
A amostra de caulinita utilizada nos testes de microflotação c nas medida~ de potencial zcta é proveniente do
estado do Pará, foi ftm1ccida pela empresa CA DAM S.A. O grau de pureza da amostra é superior a 96%. Como coletorcs utilizaram-se trés aminas : dodccilamina, (P.A. , P.M. = I X5 g/mol) neutralizada com CH3COOH (I: I), Flotigam EDA. (amina comercial fornecida pela empresa Clariant) e Duomenn T (amina comercial fornecida pela Akzo
Nobel); c dois sais quatcrn~rios de amónio: brometo de cctiltrimetilamônio (P.A ., P.M. =364,45 g/mol) c cloreto de
cetilpiridina (P.A .. P.M .=35X,OO g/mol). Para regular o pH utilizaram-se soluções diluídas de HCI c NaOH.
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As medidas de potencial zeta foram realizadas na presença do clctrólito indiferente KNO" e o pH das suspensões regulado com so luções diluídas de HNO, c KOH.
Os testes de microflotação foram realizados cm tubo de Hallimond convencional adaptado com prolongamento para evitar o arraste finos. A massa de amostra utilizada foi 2 g. Os testes foram feitos com três concentrações
diferentes de colctor: I x I 0· 4 mol /L, 5x I()· ' mol/ L c I x I 0 5 moi / L. Estabeleceu-se um minuto como o tempo de
condicionamento dos reagentes. O tempo de co lcta foi definido a partir de um estudo cinético de flotação com cada
reagente, sendo adotados 5 minutos para a dodccilamina c I O minutos para os outros reagentes.
As medidas de potencial zela foram realizadas em suspensões de caulinita (0,2'% de sólidos) , à temperatura de aproximadamente 20°C. O aparelho utilizado para fazer as medidas foi o aparelho ZM3-D-G, Zeta
Meter systcms 3.0+, com imagem dircta por vídeo , fabricado pela Zela Meter, lnc. , EUA, utilizando a técnica
de elctroforese.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A figura 2 apresenta os resultados de flotabilidadc da caulinita na presença da amina primária dodecilamina
(DDA). Para as duas maiores concentrações testadas, I x I o · ~moi/L c 5x I O ' mo I/L, a flotabilidadc máxima se deu
em pH I O, como ocorre para a grande maioria dos silicatos. A partir dos resultados obtidos pode-se inferir que há
uma relação di reta entre a% de mineral flotada c a concentração do colctor. A melhor condição de flotabilidade do
mineral na presença de DDA ocorreu em pH I O para a concen tração de I x I o-~ mo I/L. A DOA não se mostra eficiente para flotar caulinita na concentração de I x I ()·'moi/ L.
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Figura 2: Flotabilidadc da caulinita cm função do pH com dodct:ilamina (DDA) cm variadas concentrações.

A figura 3 apresenta os resultados de flotabilidadc da caulinita com a amina comercializada pela Akzo Nobel,
Duomccn T (DT). Não se obteve bons resultados de flotabilidadc com as três concentrações de DDA inicialmente
testadas, I X I o-4 mol/L, 5x I o·' moi /L c I X I o·' mo I/L. A partir dos resultados obtidos sugere-se que, apenas
para concentrações superiores a I x I ()·1 moi/ L, o DT apresenta um bom papel de colctor da caulinita.
Silva e outros (2006) apresentaram, em seu trabalho, uma flotabilidadc de aproximadamente 84% para a caulinita nas seguintes condições: pH 4, concentração de colctor igual a 10·4 g/ L, um minuto de condicionamento, o
tempo de colcta não foi especificado, o tubo de Hallimond apresentado no artigo não possui prolongamento. Considerando que o Duomeen T é uma amina graxa com uma cadeia carbônica composta, cm média, por 16 carbonos
pode-se estimar sua massa molecular cm 226 g/mol. Isso significa que uma concentração de I 0·4 g/L equivale a
uma concentração de aproximadamente 4x I 0-7 mo I/L. Acredita-se que a alta flotabilidadc obtida por Silva c outros (2006) seja conseqüência de características superficiais decorrentes da mineralogia das partículas (que varia
de depósito para depósito) ou arraste hidrodinâmico, já que os autores não adic ionaram prolongamento na montagem do tubo de Hallimond .
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Figura 3: tlotabilidadc da ca ulinita c m funçã o do pH com Duomccn T (DT) em variadas concen trações.

A última amina testada foi a Flotigam EDA (EDA), uma cteramina comercializada pela Clariant. Os resu ltados de flotabilidade da caulinita com a EDA estão apresentados no gráfico mostrado na fi gura 4. A melhor condição para flotar o mineral foi cm pH I O para a concentração de EDA igual a I x I 0-4 mo I/L Para as três concentrações testadas, o pH I Odestaca-se como o de melhor flotabilidade. Observa-se uma rel ação direta entre a% de mineral fl otada e a concentração de EDA para a faixa de pH entre 4 c I O. Em valores extremos de pH (2 e 12) a flotabilidade não é influenciada pela concentração de coletor.
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Figura 4 : Flotabilidadc da ca ulin ita cm função do pH com Flotigam EDA (EDA) cm variadas concentrações.

A figura 5 apresenta os resultados dos testes de flotabilidade da caulinita com o sal quaternário brometo de
cetiltrimetilamônio (CTAB). Os resultados indicam que o CTAB é um bom colctor para a caulinita. A fl otabilidade do mineral atinge, cm méd ia . 90'% nos va lores de pH igual 4, 6, 8 e IO para a concentração de I x I o--t moi /L.
Quanto maior a concentração de colctor, ma ior é a flotabilidade obtida. Para a concentração de CTAB igual I x I o-'
moi/L o pH 4 destaca-se como o de melhor flotabilidad e. Na concentração de I x I o-> moi/Lo CTAB não se apresenta como um bom coletor.
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Figura 5: Flotabilidadc da ca ulinita cm fun ção do pH com brometo de t:cti ltrimeti la mô nio (CTAB)
em va riadas t:onccntraçôes.

O último coletor testado fo i o sal quaternário c loreto de cetilpiridina (CCP), a tl gura 6 apresenta os resultados
dos testes com este reagente. O CC P possui excelente ação coletora na concentração ig ual a I x I O"' moi/L em ampla faixa de pH , entre 4 e I O. Na concentração de 5x I O·' moi/Lo CC P também possui uma boa ação coletora, especialmente no pH igua l a 4, no qual a 11otabi lidadc da caulinita a lcança quase 90'%. Considerando-se a menor concentração testada, I x I O·' moi/L, o CC P não desempenha um bom papel de co lctor da caulinita.
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Figura 6: Flotabi lid ade da cau linita cm função do pH t:om c lo ret o de cct ilp iridin a (CC P) c m variad as cont:cntraçôcs.

4. CONCLUSÕES
Para a concentração de I x I 0-4 moi/ Lo CTAB, CCP, DDA cEDA desempenhara m muito bem a função de coletor. Para estes coletores também se observa uma boa ação na concentração de 5x I o-;_Em geral, os val ores de pH
de melhor 11otabilidadc são 4 e I O e quanto maior a concentração de coletor, mai or a tlotab ilidadc da ca ulinita. A
ocorrência de um máximo de fl otabilidade cm pH 4 pode estar assoc iada ao maior grau de agregação das partículas de caulinita cm função da prox imidade do pH do icp . Já a a lta tlotabilidadc cm pi I I O corresponderia ao caso
das aminas primárias coexistirem na forma de espécies iônicas c espéc ies nào-i ônicas. O ponto isoc létrico determinado para a caulinita acontece u no va lor de pH igual a 4,6.
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