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RESUMO 
Neste trabalho. tr0s caulins de difcrcnt.:s localidades do Brasi l foram submetidos a um estudo de alvcjamento qu ímico que uti
li zou como ferramenta de controle o Eh.: de ajuste o pH. O principal objetivo foi o de avaliar as condições de alvcjamento quí 
mi co que promovessem o maior aumento no índice de alvura desses caulins. As amostras foram caracterizadas por difi·ação de 
raios X, absorção atómica c microscopia clctrônica de varred ura e, então, submetidas a uma classificação granulométrica. A 

fração aba ixo de 37 pm foi utilizada nos ensaios de alvcjamento químico com aj uste do va lor do pH c controle do Eh da 
polpa para distintos tempos de alvejamento. De acordo com os resultados, pode-se concluir que os potenciais eletroquímicos 
das polpas al vejadas apresentam um comportamento semelhante, isto é, de início observou-se o aumento no valor do Eh da 
polpa explicado por meio das sucessivas reaçõcs de oxirredução. Depois de um interva lo de aprox imadamente 80 minutos, o 
valor do Eh da po lpa não apresentou va riações significati vas. Pode-se concluir que nas condições estudas a redução do Fc'' à 
Fc> durante o a lvcjamcnto químico promovem um aumento no índice de alvura desses caulin s. 

PALAVRAS-CHAVE: Caulim, Al vcja mento Químico, Eh, pH, Alvura. 

ABSTRACT 
ln this work, thrce kaolin s from ditTcrent rcg ions of Brazil were blcached and using the Eh as a control and the pH as adjust. 
The main objecti ve was cva luating the hcst conditions of chcmical blcaching that promote thc largest incrcase in the index of 
whitcncss of thosc kaolins. The samplcs wcrc charac terized by X-ray ditTraction, atomic absorption and scanning electron 

mieroscopy and, then, submittcd to a class ification by scn:cning. Thc fraction below 3 7 pm was used in the study of ehcmi
cal blcaching to cont ro l thc va luc o f the Eh and to adjust thc value of the pH of the pulp in differcnt times ofbleaching. 
ln agreemcnt with thc rcsults, it can bc concludcd that thc c lcct rochcmica l potentials of the bleachcd pulp prcscnt a similar 
bchav ior; That is, at the bcginning it can hc obscrvcd an incrcasc in thc va luc ofthc Eh ofthc pulp explained by the succcssi
vc oxi- reduction rcactions . Aficr an intcrval of approxirnately XO minutes, thc value of the Eh of the pulp didn't prescnt great 
variations. Jt can bc concludcd that in thc conditions studicd thc rcduction of Fe1

· to Fe'· during the chemical bleaching pro
moted an increasc in thc index ofwhitcncss ofthosc kaolins. 

KEY WORDS: Kaolin , Chc mical Blcach ing. Eh, pi I, Whitencss 
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L INTRODUÇÃO 

Caulim é o termo utilizado para denominar a rocha que contém a caulinita (Al,(Si O ,)(OH)J c o produto 
1 -+ 4 )( '"' 

de seu beneficiamento. E uma rocha constituída de material argiloso. com baixo teor de tCrro c cor branca ou qua-
se branca e de granulomctria fina. Possui inúmeras aplicações industriais. tais como: papel. cerâmica. tinta, plásti
co, concreto, vidros, borracha. cosmético, fármacos , entre outras. 

Os caulins são resultantes de alterações de silicatos de alumínio, particulanncntc, os fcldspatos, c podem 
ocorrer cm dois tipos de depósitos: os primários ou residuais (cluvial) c os secundários . Os depósitos primários 
são resultantes das alterações de rochas in situ, já os secundários. são oriundos da deposição de materiais transpor
tados por correntes de água doce (Luz et a/, 2009). 

As principais impurezas associadas ao caulim são: quartzo. fcldspato, muscovita, biotita, óxidos de titânio c 
óxidos c hidróxidos de ferro. Essas impurezas afctam a principal propriedade flsica do caulim. a alvura, pois con
tribuem para absorção de luz e dessa forma tornam o caulim menos alvo diminuindo, cm consequência, o seu va
lor agregado. 

A remoção de ferro do caulim é extremamente importante para a indústria de papel, uma vez que, neste seg
mento a pureza e a alvura são os fatores limitantes ao seu uso como carga c cobertura . O ferro pode ser encontra
do na estrutura cristalina da caulinita, sem possibilidade de sua remoção por beneficiamento físico c físico-quí
mico (Silva et a/, 2009), ou associado a caulinita. Quando o ferro ocorre na forma de goctita, magnctita e/ou piri
ta, a remoção é possível por métodos flsicos como a separação magnética a úmido de alta intensidade (González e 
Ruiz, 2006). No entanto, a remoção não é completa c há necessidade de uma etapa complementar de bene
ficiamento , isto é, o alvejamcnto químico, que remove os minerais de ferro residuais, inclusive a hcmatita, não 
removidos pela separação magnética. 

No alvejamcnto químico de caulim, por ação de um reagente redutor, inúmeras rcaçõcs de oxin-cdução podem 
ocorrer, sendo a redução do Fe1

' para Fe' · a que contribui para a obtenção de um maior valor no índice de alvura. 
As reações de oxirredução (redox) podem ser subdivididas cm rcaçõcs parciais, desde que ocorra a trans

ferência de elétrons . O potencial destas rcaçõcs pode ser medido com o uso de clctrodos indicadores que são, 
em sua maioria, metálicos e inertes a estes sistemas, isto é, indicam a oxidação c redução sem participarem 
da reação elctroquímica (De- Jurandir, 2002). Também chamado de potencial redox. este se refere à diferen
ça de potencial entre um eletrodo normal de qualquer metal c o clctrodo normal de hidrogênio com o qual 
está acoplado. 

O óxido e o hidróxido fénico (Fep
1 

c Fc(OH)) possuem solubilidade bastante limitada. Para essas es
pécies se tomarem solúveis é necessário que a reação ocorra cm meio ácido com a adição de um reagente redutor 
na etapa de alvcjamento químico. A rcação é favorecida para valores de pH compreendidos entre 3,0 c 4,5 (Luz, 
1998). A rcação entre o óxido férrico e um reagente redutor, como por exemplo, o ditionito de sódio (Na,Sp). em 
meio ácido, pode ser expressa pela Equação I. 

(I ) 

O potencial redox dessa rcação aumenta à medida que o pH diminui, pois o mesmo favorece a redução do 
Fe' - para Fe'" (Luz, 1998). No entanto, a estabilidade do reagente redutor (Na, S,O) diminui. ocorrendo reações 
sucessivas que podem vir a dar origem à liberação de H

2
S, Equação 2, c à precipitação de enxofre ele

mentar (S), Equação 3. comprometendo, dessa forma, a alvura do caulim. 

3 (S 2 O 4 )
2

- + 6 H + C> 5 SO 2 + H 2 S + 2 H 2 O 

so2 + 2H 2S e> 3S + 2H 20 

(2) 

(3) 

Por conseguinte, este trabalho, tem por finalidade o estudo da redução do ferro ( Fc ,. ) de três amostras de cau

lim de diferentes localidades do Brasil, por meio do controle do potencial clctroquímico (Eh) c do ajuste do pH. 
com o propósito de identificar as condições que favoreçam o melhor desempenho no alvcjamcnto químico c des
sa forma obter o maior valor no índice de alvura dessas amostras. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Amostras de Caulim 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas três amostras de caulim de diferentes localidades do 
Brasil c de dois tipos de depósito, primário c secundário. A Tabela I ilustra os caulins utilizados no desenvolvimen

to dos estudos, assim como sua origem e tipos de depósito . 
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Tabela I - Origem c Depósito das amostras de caulim estudadas. 

Caulim Origem Degósitos 
A PA Secundária 
B RN Primária 
c AM Secundária 

2.2 Preparação da Amostra 

A primeira etapa dos trabalhos, cm laboratório, constou da preparação da amostra. De início, procedeu-se o quar
teamento da amostra cm pilha de homogeneização, da qual foram coletadas amostras de 20 kg. Na etapa seguinte com 
amostra de 20 kg, foi feita uma nova pilha de homogeneização para coleta de alíquotas de I ,O kg cada. 

O pcneiramcnto foi realizado a úmido, com uma polpa com 30% de sólidos, para tanto, utilizou-se um penei
rador vibratório. A fração com granulometria inferior a 37 wm foi secada, desagregada c quarteada em amostras 
de :zoo g que foram utilizadas nos ensaios de alvcjamcnto químico. 

2.3 Alvejamento Químico 

Os ensaios de alvcjamento químico foram realizados com uma polpa de 30% de sólidos com agitação contro
lada (90 rpm) por um período de 2 h. O reagente utilizado foi o ditionito de sódio (Na

2
Sp

4
) na concentração de 

3 kg/t. O pH foi uma das variáveis do processo, assim, os ensaios foram realizados com valores de pH iguais a 3, 
3,5 4, 4,5. O Eh da polpa foi medido a cada I 5 minutos. Para o ajuste c o controle do valor do pH da polpa foram 
utili zadas soluções de hidróxido de sódio (NaOH) c ácido sulfúrico (H

2
SO) O, I mo I/L. Durante a realização dos 

ensaios. alíquotas de I 00 mi foram retiradas a cada 30 minutos, filtradas c secadas em estufa a aproximadamente 
I OO"C. Após a secagem fói determinada a alvura das amostras. 

2.3.1 Medidas de pH 

As medidas do pH da polpa foram realizadas num pH-mctro da marca Digimed, modelo DM-200. O equipa
mento foi calibrado com o uso de soluções tampão com valores de pH 4 c 7. O eletrodo utilizado foi o de vidro 
com referência Ag/ AgCI, que possui um potencial conhecido c independente da solução. 

2.3.2 Medidas de Eh 

O potencial cletroquímico das rcaçõcs foi medido com o uso de um cletrodo de Platina da marca Analion, mo
delo ROX 673, previamente. calibrado com padrão 550±5 mV, solução Zohel. 

2.4 Caracterização Química e Mineralógica 

2.4.1 Análise Química por Absorção Atômica 

A análise química foi feita por absorção atômica no equipamento AA6 Varian, com comprimento de onda de 
24~ . 3 nm, fenda de 0.5 nm c com ar/acetileno. 

2.4.2 Difração de raios X (DRX) 

Os difratogramas de raios X das amostras foram obtidos pelo método do pó, no equipamento Bruker-AXS 
D5005, radiação Co Ka (35 kV/40 mA); velocidade do goniômetro de 0 ,02° 28 por passo com tempo de contagem 
de I segundo por passo c colctados de 5 a XO" 2\-l. 

2.4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A morfologia dos grãos da caulinita loi determinada cm microscópio eletrônico de varredura Leica, modelo F440, 
cm modo de alto vácuo. As partículas previamente dispersas foram recobertas com ·prata para torná-las condutoras. 

2.4.4 Medidas de Alvura 

Antes de serem realizadas as medidas de alvura, as amostras. após secagem, em estufa por aproxima
damente 30 minutos foram desagregadas cm moinho analítico da marca Tekmar modelo A-1 O da Analytical Mil/, 
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por I min . Preparou-se a pastilha, utilizando uma pressão de aproximadamente 457 Pa. As alvuras foram detcnni
nadas no fotómetro Colar Touch 2, modelo ISO, da marca Technidyne. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A difratometria de raios X é a principal técnica utilizada na identificação mineralógica das amostras de cau
lim. Os difratogramas das amostras de caulim bruto encontram-se ilustrados na Figura I. A análise dos resultados 
denota que estes caulins são essencialmente cauliníticos, uma vez que não possuem picos de ilita c haloisi
ta. No entanto, os mesmos encontram-se associados aos minerais quartzo c muscovita. 

c 

lO 20 30 40 

20 
50 ()() 70 

C - caulinita M - muscovita Q -quartzo 

(C) 

Xll 

Figura I - Difratogramas das amostras de caulim de difcn;ntes localidades do Hrasil. 

As amostras de caulim (A) , (8) e (C) foram submetidas à análise química por absorção atómica como técnica 
complementar a DRX. As informações obtidas por meio da absorção atômica tornaram-se necessárias aos estudos 
de caracterização uma vez que o caulim (C) apresentou um difratograma diferente do observado parà os caulins 
(A) e (8), isto é, maior relevância nos picos de quartzo do que nos picos de caulinita. Os resultados, ilustrados na 
Tabela 11, indicam que os caulins (A) c (8) são essencialmente cauliníticos,já que as percentagens de Si0

2 
c AlpJ' 

aproximam-se dos valores teóricos estabelecidos para a caulinita (46,54 c 39,50%). No entanto, a análise para o 
caulim (C) mostrou um teor de Si0

2 
c Alp, diferente do esperado para caulins cauliníticos. 

Wilson (2004) pesquisou e comparou a composição química de diferentes caulins: caulim caulinítico (China), 
haloisítico (Inglaterra) e caulinítico/haloisítico (Nova Zelândia) c comprovou que o caulim haloisítico possui um 
teor maior de Si0

2 
(50%) e menor de Alp, (35%), quando comparado com caulim caulinítico. Uma vez que o 

caulim (C) exibiu uma composição mineralógica diferente dos caulins (A) e (8), tornou-se necessário o estudo 
de caracterização por microscopia eletrónica de varredura (MEV) com propósito de identificar a morfólogia das 
possíveis fases presentes nos caulins estudado. 

Tabela 11 -Resultados da análise química por absorção atómica, para as amostras de .:aulim < 37 pm. 

Óxidos (A) (8) (C) 

Si02 45,4 51,60 67,8 
AlzOJ 37,8 36,32 21,5 

Fe203* 1,1 0,26 0,85 
Ti02 1,3 < 0,01 0,62 
CnOJ 0,02 < 0,0 I 0,01 
MnO 0,01 < 0,01 0,02 
C aO 0,03 0,07 0,04 
MgO 0,03 0,05 0,27 
K20 0,01 0,71 3,6 
Na20 0,15 0,73 0,32 
P20s O, IX 0,02 -

ZrzO - < 0,3 -

PF 13,8 13,75 4,3 
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A caulinita possui variações expressivas de morfologia e tamanho de grão; essas variações podem estar as
sociadas à origem do depósito e ao grau de cristalinidade do mineral. As imagens obtidas por meio da MEV, per
mitiram avaliar a morfologia das partículas de caulinita nas amostras com granulometria inferior a 371Jm. As
sim, as Figuras 2(A), (8), (C), ilustram as estruturas das amostras de caulim. 

(A) (8) (C) 

Figura 2- fmagens das amostras de caulim com aumento de 104 vezes. Os caulins (A), (B) e (C) possuem 
grãos de caulinita empilhados na forma de booklets. 

Como observado, a caulinita possui uma morfologia com cristais de formato lamelar, bordas irregulares se
melhantes a hexágonos, isto é, placas pseudo-hexagonais. As bordas irregulares, possivelmente, foram originadas 
numa má formação da mesma. As partículas encontram-se aglomeradas, não delaminadas, na fonna de book
lets. Por meio da MEV pode-se observar que o caulim (C) não contém baloisita, já que os cristais observa
dos não possuem formato tubular característicos do mineral haloisita. Estes resultados estão de acordo com os en
contrados pela DRX. 

Os ensaios de alvejamento químico tiveram por finalidade a remoção de impurezas de ferro capazes de com
prometer a a lvura do caulim. Estes ensaios consistiram na lixiviação ácida do óxido férrico (Fe203) em condi
ções redutoras. Medidas de alvura, realizadas a cada 30 minutos, foram, também, utilizadas como controle do 
processo. 

Por meio do diagrama de Pourbaix, Figura 3, pode-se observar que em valores de pH maiores que 4,5 c em 
valores positivos e negativos de Eh, os íons Fc2• não são estáveis, assim, o íon férrico (Fe3•) não está liberado do 
seu óxido não ocorrendo redução a Fe2

"". Já em valores de pH entre I e 4,5 e valores de Eh entre - 0,2 e 0,8 Volts, 
pode-se observar o campo do estabilidade do Fe2+(aq.). Assim, esses dois fatores Limitantes são condições es
senciais a redução do ferro. Neste contexto, os ensaios de alvejamento químico com 3 kg/t de N~Sp4 e valores 
de pH iguais a 3, 3,5, 4 e 4,5 foram rcali7ados para obter maior redução do Fe3+ à Fe2 ' e, consequentemente, ele
var o índice de alvura dos caulins estudados. 

+I, 

-0. 

2 4 

Hematita + Água 
FezOJ + H20 

6 pH 8 lO 12 14 

Figura 3 - Diagrama de Pourbaix correspondente aos campos de estabilidade da hematita (Fep3) e 
magnetita (Fc10 4) na água. 
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Durante o desenvolvimento dos ensaios de alvejamento quimico foi observado um comportamento semelhan
te entre as curvas de pH c de Eh para os diferentes caulins. O potencial eletroquímico das reaçôes de oxirrcduçâo 
tende a aumentar com o tempo de aJvejamento químico até alcançar valores próximos aos da zona de estabilida
de do Fel', no entanto conforme o valor do pH aumenta o valor de Eh tende a ser mais negativo afastando-sedes
sa zona de estabilidade, este comportamento pode ser observado nas Figuras 4(A), (B) e (C). 

o 

·1000 
o 

·1000 

---·- ·- ·- · • • ·- · --pH>o3,0 

.- -· ............. - · - --pH>o35 

............. -
_........____.._ .. 

/-"' _._ pH>o •. C 

,.._._.. _. __ .,_,_ .. 
~· .....-pH>o•.~ 

_./ .. 
15 :10 45 80 75 80 105 120 

Tempo(mln) 

(A) 

100 

300 

·1000 

~ o 

~ -'00 
" ·1000 
8 
- o ";' 

:;:- ·!500 
w 

·1000 

o 

1000 

·- ·- ·- ·- ·-----
.. .- . - pH=3.0 

- ·- ·- ·-
. --· - · __.,_pH• 3 . 

_..._.._ ... _ ... _..,...-A-·--... ---~.0 

- ·--·- · /.,....--. .....--~.5 

·- ·-
15 30 ~ eo 75 eo 105 120 

Tempo(mln) 

(B) 

·- ·- ·--·---· . - · - • - --pH • 3,0 
· 300 
100 

> 300 
E o 

~ ·300 
• 100 

! 300 

·300 
100 

300 

_.. . 
--·- ·- •- 4-pH•J.s ·- · 

... - ... 
_..._ .. _.../. pH• • O 

... -· ---
.. - .. - ·-... .,---• .-..• - -...-pH• -i,6 ......-

u 30 •s eo 75 ao •os 120 

Tempo (mln) 

(C) 

Figura 4 - Curvas de Eh (mV) versus 1cmpo de alvejamenlo (min) dos caulins (A). (B) c (C) em difcrenles valores de pH. 

A avaliação dos resultados de acordo com o detalhamento do diagrama de Pourbaix (Figuras 5(A) e (8)) c os 
valores de alvura encontrados após o alvejamcnto químico, Tabela III, indicam que as reaçõcs de oxirreduçào ocor
reram de forma satisfatória no contexto redução de ferro e aumento do índice de alvura, e que para este valor de al
vura a reação manteve-se dentro da zona de estabilidade do Fe2' c fora da zona de estabilidade do S. 

Fh (volt<;) 
IT-T-.--------------, +2.()--jt---.------ --------r 

1(,5 

o 2 4 6 pH 8 10 12 o 
(A) 

2 4 

so. ·l 

6 pH 8 

(B) 

lO 12 14 

Figura 5- Supcrposiçào das medidas de Eh c pH após alvejamenlo químico. Em (A), diagrama Fe-Hp c em (B). 
diagrama S-H

2
0 a 2s•c. Pode-se observar que na faixa de pH enlre 3,5 e 4,5, o ferro é solubili?ado como Fc2' (aq) c 

não parece haver condições da precipitação de enxofre clemenLar c sim fonnação de H
2
S (aq). 
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Tabela III Condiçôcs operacionais de alvcjamcnto químico c alvuras das amostras de caulim estudadas. 

Caulim Tempo de i\lvcjamcnto (min) pH Alvura Inicial (%ISO) Alvura Final (%ISO) Eh 
A 60 4,5 X0,43 X3,41 -0,25 
B 60 4,5 X6,14 88,77 -0,28 
c 30 3,0 71 ,9X 74,81 0,35 

É importante ressaltar que durante os ensaios de alvcjamento químico a polpa de caulim é mantida sob agita
ção. No entanto, essa agitação deve ser lenta, para que não haja oxidação do Na

2
Sp

4 
de forma acelerada pelo oxi

gênio do ar, comprometendo a eficiência do prm;esso. Este controle também é importante na qualidade das medi
das eletroquímicas, rois soluçôcs úcidas contendo H ,S interferem na medição do Eh, uma vez que, este ácido 
adsorve na superfície da platina ft)rmando uma crosta de S na superfície do eletrodo, interferindo na transferên
cia de carga, resultando na leitura incorrcta do valor do Eh da reação química. 

4. CONCLUSÕES 

Os caufins das diferentes localidades do Brasil são essencialmente caulinítieos, com morfologia pseudo-hexa
gonal e forma de hooklcts. O teor de ferro , convertido a Fc,O , está entre I, I c 0,26%, compromete o índice 
de alvura, no entanto possibilita reações de alvcjamcnto químico, com o propósito de reduzir o Fc'- à Fe2

' . 

Os valores de pi I c de Eh da polpa, antes de iniciar os ensaios de alvcjamento químico, não situam-se no cam
po de estabilidade do Fc' ·, comprovado por meio de uma análise do diagrama de Pourbaix. 

Após 15 minutos de condicionamento, rcaçõcs de oxirrcdução começam a ocorrer e os valores de Eh passam 
à zona de estabilidade do Fc' , o que demonstra de forma satisfatória a redução do Fe 1

' à Fe 2 
. . 

Dentre os caulins estudados, o caulim A, secundário, obteve um melhor resultado num tempo de alvejamen
to químico de 60 min c pH 4,5, com um aumento no índice de alvura de 2,98%. Já o caulim B, primário, teve um 
melhor desempenho num tempo de condicionamento de 60 min, pH 4,5 , e o valor no índice de alvura aumentou 
2.63%. O melhor valor no índice de alvura do caulim C, secundário, foi obtido num tempo de alvcjamento de 30 
minutos, pH 3, com um aumento de 2,83% .. 

Após os ensaios de alvcjamcnto químico os resultados foram considerados satistàtórios, pois os caulins tiveram 
seus valores de alvura aumentados cm aproximadamente 2,8'%. ~: importante ressaltar que um aumento de aproxima
damente 0,5'Yo no índice de alvura de caulins permite aumentar, de forma considerável, o seu valor agregado. 

A estabilidade do Eh após, aproximadamente, 80 minutos de alvcjamento indica que as reaçõcs de oxirredu
ção já ocorreram. Esta estabilidade é um indicativo do tempo necessário ao processo de alvcjamento químico des
tes caulins. 
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