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RESUMO 
A cada ano que pa,sa, o mercado papeleiro tem exi gi do cargas cada vez mais nobres. No caso dos papéis revestidos, a deman
da po r ca ulins com alvura cada vez mai s alta tem aumentado, o que vem se tornando num desafio cada vez ma ior para os res
pecti vos produtores. principalmente os de cau li ns finos. Sabe-se que, quanto mai s fino o caulim, mais finos são os seus conta
minantes, c por causa disso o processo de beneficiamento torna-se cada vez mais complicado c de alto custo. 
Como os processos de bcncfiçiamcnto çonvetKionais de caulins geralmente req uerem minérios de alta alvura para a obtenção 
de produtos de alta al vura . c a quantidadc de minerios de alta alvura disponíve l geralmente é muito pequena, a comercializa
ção desses cau lins de alta al vura h:m apresentado margens d.: lucro cada vez menores, chegando até a se tornar inviável cm al
guns casos. 
A proposta deste trabalho li.1i de d.:scn vo lvcr um processo de benefic iamen to economicamente viáve l que conseguisse produ
zir ca ulins de alta alvura a partir de miné rios de baixa alvura. O desenvo lvimento foi di vidido em 
duas etapas. sendo que na primeira h:stou-sc um processo especi al de bcnctic iamento cha mado agregação selctiva, que objcti
vou a retirada dos contaminantes titanífe ros dos caulins estudados através de super-dosagem de dispersantes com posterior re
tirada por centrifugação cm alto Ci. Como o resultado desta etapa não fo i sati sfa tório, houve então uma segunda etapa, na qua l 
o mecan ismo da agregação sclcti va li.Ji modilicado, atingindo des ta vez os obje ti vos propostos. 

PALAVRAS-CHAVE: Caulim, Agrcga~,:üo Sclctiva. Ce ntrifugação. Magnet ic Fluid, Anatásio, Alvura. 

ABSTRACT 
For thc las! ycars, thc papcrmak ing markd has becn dcmanding li.Jr more and more nob lc fillcrs . ln thc case of coated papcrs, 
thc dcmand for high brightncss kaolin has incrcascd, which is bccoming a growing cha llengc to their producers, specia ll y tho
sc offi nc kaolin s. lt is known that thc tincr is thc kaolin, thc tiner are thc contaminants, and duc to this fàct the respective be
ncfici at ion proccss bccomcs cxtrcmcly complicatcd and high cost. 
As thc convcntional bcnclici ation proçcsscs usuall y rcquire high brightncss ores to o btain high brightness products, and the 
availability ofhigh brightncss ores is usuall y very s tnall, the marketing ofthcsc high brightness products has bcen continuou
sly shown lowcr protitability, cvcn bccoming not viable in some cases. 
Thc purposc of this study was to dcvclop a cconomicall y viabl c bencficiation proccss that allows to produce high brightness 
products ii·om low brightncss ores. Thc dcvclopmcnt was di vidcd into two stagcs, wherc in thc first one a special bencficiation 
proccss ca lled scJcçtivc aggrcgation was tcstcd. which aimcd thc remova i oft itanium contaminants by an cxcess of dispersant 
and high rotation .:cntrifugation. As thc rcsult ofthis stagc was not satisfactory, thcrc was a second onc, whcrc the mechanism 
of selcçtivc aggrcgation has bccn dwngcd. rcadling this time thc proposcd goals. 

KEY WORDS: Kaolin. Sclc.:tivc Aggrcgation. C'..:ntrifugation, Magnetic Fluid, Anatasc. Brightncss. 
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I. INTRODUÇÃO 

A argila de caulim ou silicato de alumínio hidratado é um material que. quando submetido a um processo de 
purificação e/ou beneficiamento, apresenta coloração branca c granulomctria relativamente fina. Estas proprieda
des fazem com que o caulim seja amplamente empregado como pigmento cm vúrias aplicações, como borrachas, 
plásticos, cerâmica, na composição de tintas imobiliárias c de revestimentos para papel. O uso de caulim como 
pigmento de revestimento na indústria de papel requer propriedades óticas adequadas, ou seja, alta alvura c baixo 
índice de amarelamento (ye/lowness). Para atingir tais exigências, é fundamental que se removam as impurezas. 
visto que estas interferem dirctamente nestas propriedades. As principais impurezas do caulim, os óxidos de 
ferro (hcmatita c goethita) e de titânio (anatásio c rutilo), quando cm grandes concentrações, se tornam os prin
cipais motivos para o pigmento de caulim ser rejeitado cm aplicações comerciais. 

As experiências da C adam S/ A c da PPSA, ambas empresas pertencentes ao Grupo Vale, c produtoras de caulins finos 
para o mercado papeleiro desde as décadas de 70 c 90. respectivamente. demonstram que no bcndiciamcnto de caulins finos 
pela rota convencional, ou uma pequena variação dela (duas separações magnéticas e/ou duas centrifugações). não é pos
sível atingir alvuras acima de 89,0 ISO, que é o valor mínimo requerido para produtos de alta alvura, quando se utilizam 
minérios de alvura inicial baixa. Isto acontece pois a rota convencional não consegue eliminar o Ti0

2 
contido (principal

mente anatásio) de forma satisfàtória c sabe-se que é este o contaminante limitante da alvura destes caulins. 
As etapas do beneficiamento convencional objctivam a remoção dos óxidos de ferro presentes no caulim como 

forma de aumentar a alvura do produto final. Para se retirar os contaminantes titanífcros utilizam-se, f"rcqücnte
mente, os seguintes processos especiais: 

Flotação: este processo consiste cm retirar contaminantes de titánio através de sua ftotação , utilizando-se 
para isso de células ou colunas nas quais são formadas micro-bolhas que. cm contato com reagentes específicos, 
retiram os contaminantes por flotação. O grande desafio é a granulomctria muito fina do caulim, o que diminui 
a probabilidade de choque entre as partículas c o colctor c dificulta o transporte das partículas pelas bolhas de ar. 
Além disso, os reagentes têm um custo elevado. 

Floculação Seletiva: como na flotação, este processo também visa a retirada dos contaminantes de titánio. 
porém com um mecanismo diferente. Neste processo adicionam-se floculantcs específicos ú base de polímeros 
que induzem a formação de flocos de Ti0

2 
,que posteriormente são scdimcntados c retirados do processo. Os 

grandes desafios são o custo dos reagentes, as baixas produtividades c recuperação do processo. porém, a flocu
lação scletiva é bem mais aplicada a caulins finos do que a flotação ( Larroyd . 200 I). 

Complementando os comentários acima. os processos especiais para retirada de titünio são normalmente de 
operação complicada, bem mais caros c de produtividade reduzida, se comparados ao processamento convencio
nal. Maynard ct ai ( 1968) descrevem na patente US 3,3 71,988 "Mcthod of bcncficiating clay by remova! of ti
tanium impurities" um método alternativo para remoção dos contaminantes chamado de agregação sclctiva, na 
qual o objetivo é agregar (ou coagular) o titânio até um ponto cm que ele fique suficientemente grosseiro para ser 
retirado por sedimentação ou por ccntri fugação. 

Neste processo, a agregação do Ti0
2 

se dá com a adição de excesso de dispcrsantc. Quando a polpa está no 
estado super-disperso, as partículas de anatásio encontram-se muito bem liberadas do caulim. Nesse estado, estas 
partículas coagulam-se mutuamente, provavelmente devido ao alto poder iônico do dispcrsantc, que comprime a 
dupla camada elétrica das partículas de TiO,. promovendo a coagulação das mesmas pela força de atração de van 
der Waals. Coaguladas, as partículas scdimcntam ou são eliminadas por centrifugação, deixando a polpa de cau
lim progressivamente clareada. Porém, existe um inconveniente: mesmo que as partículas de Ti0

2 
coagulem-se 

c formem agregados, estes ainda podem ser considerados muito pequenos. pois as partículas originais de Ti0
2 

são extremamente pequenas, variando da ordem de O, I a I m. Por causa disso, para que a remoção destas partícu

las seja cfetiva, torna-se necessário o uso de centrífugas verticais, ou de disco. por exercerem uma alta força cen
trífuga (alto G), o que facilita a retirada dos contaminantes ultra-finos. 

Segundo Lcung ( 199R), existem dois tipos predominantes de centrífugas contínuas: centrifugas dccantcrs c 
centrífugas de discos (verticais). Enquanto as dccantcrs operam tipicamente de 500 a 2000 G, c com tamanhos de 
partículas que variam de I m a I O mm, as verticais operam de 4000 a 15000 G, c com tamanhos de partícu
las bem menores, da ordem de O, I a 50 m. 

2. MATERIAIS E METODOLOGIA 

2.1 A mostras 

Neste estudo foram utilizados 3 caulins originários do estado do Parú c Amapú, a saber: 
Bacia do Rio Capim (PA): dois caulins duros, sendo um proveniente da atualjazida da Parú Pigmentos S/ A (Mi na de 

Capim I) c outro de uma área ainda não cxplotada, cujos direitos mincrúrios pertencem ú Vale, chamada Nanai Norte. 
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Bacia do Rio Jari (AP): um caulim duro de baixa alvura proveniente da atuaJ jazida da Cadam S/ A (mina 
do Morro do Felipe). 

2.2 Procedimento Experimental 

Testes preliminares com relação a este trabalho, chamados de "1" crapa", toram executados primeiramente em ban
cada (simulação do beneficiamento com equipamentos de laboratório) c depois confirmados cm planta piloto. O proces
so desenvolvido nesta 1" etapa recebeu o nome de "Agregação Seletiva", no qual o objctívo era de agregar as partículas 
de Ti0

2 
através de excesso de dispcrsante, c após retirar os referidos agregados através de centrifugação. Os resultados in

dicaram que, comparando-se ao processo convencional, houve sucesso nos testes em escala de bancada, porém nos testes 
em escala piloto, usando uma centrífuga vertical, os resultados foram muito menos expressivos. 

O objetivo da 2" etapa foi de identificar as causas que levaram ao insucesso da 18 etapa em escala piloto e fazer 
as devidas correções, novamente com testes em bancada e cm planta piloto. Nesta etapa o método de agregação se
letiva foi ligeiramente modificado, mudando-se os reagentes químicos responsáveis pela agregação das partículas 
de Ti02 e também a operação de condicionamento .. Para os testes piloto da 23 etapa foram gerados protótipos que, 
posteriormente, foram submetidos a testes de aplicação no papel para confirmação dos resultados. 

O conj unto dos testes que compõe toda a parte experimental foi realizado no CDM (Centro de Desen
volvimento Mineral da Vale), no laboratório e planta piloto de caulim 

2.3 Mecanismo de Separação da Agregação Seletiva 

O mecanismo de separação dos métodos de agregação selctiva de ambas as etapas encontrdm-se descritos abaixo: 
I" Etapa: Após a dispersão c o dcsarcamento, adiciona-se à polpa um excesso de 50 % de dispcrsante em relação 

à quantidade gasta na dispersão do caulim (blunger), sendo 25% de poliacrilato de sódio e 25% de silicato de sódio. 
O teor de sólidos da polpa situa-se cm tomo de 40% e o pH da mesma é ajustado para 10 com NaOH. Após a adição 
de dispersante efetua-se o condicionamento, no qual a polpa é mantida por 30 minutos em agitação vigorosa (veloci
dade periférica de lO m/s) para que o caulim fique totalmente disperso c também para que as particulas de Ti0

2 
cho

quem-se formando os micro-agregados {são estes os que dão o nome ao processo de agregação seletiva). A adição do 
excesso de dispersante neste pH faz com que as partículas de Ti02 agreguem-se (principalmente por causa do efeito 
das forças de van der Waals, que neste pH são maiores que a repulsão eletrostática), porém o caulim permanece to
talmente disperso e separado do Ti02• Após a agregação, a polpa é então centrifugada e rc-centrifugada em centrífu
ga de alta rotação (G 4000). As etapas seguintes são a separação magnética e o branqueamento químico com ditioni
to de sódio (3 kglt). A figura I mostra o fluxograma completo relativo ao processo descrito acima. 

r .,.,.aao t-.1 .,........,..._ h-1 ~b~~!ti-T . .t. r~t::~r-~~~ 
~ : : : 
: r·········· ...... J ........................ , ,. ............. .t ............ - ................ ~ ··-·"-·······-·························-····-_. ............................. ~ 

; ....... • ................ ~ : lhtes~o de di~Jttr,antt i i Veloddadt ptriftrlre : ; Granulomttria i 
i Oi'!tt!Janlt l i • 2S •1o poliatrilalo + i i Crrca dt 10m/~ por i ! Primárias tntre 97 e 99% < 21!fll ! 
! quantidade pua i i 2~% silicato dr sódio ! ! aprox. 15 minutos ! L. ... ~~~.~~~~~~~~~~~.~~~~~- ~?. .t .. I.~.:.·. ~.~~-. .Í i 'i;toJidadr ótinul l l Attno do pll • 10 com l '--··-····················~ 
.............................. _ .. .....~ ........................................... .J 

Figura I: Fluxograma do processo da agregação sei cliva- I" Etapa 

2" Etapa: Como citado anteriormente, nos testes da 2" etapa o método de agregação seletiva foi ligeiramente 
modificado, nos quais fo ram mudados os reagentes químicos responsáveis pela agregação das partículas de Ti0

2 
c também a rotação do condicionamento, como demonstrado abaixo: 

Agregação seletiva - I a Etapa: 

Agregação seletiva- 2" Etapa: 

Adição de excesso de 
poliacrilato e silicato de 
sódio + NaOH (pH=IO) 

Adição de hidroxamato 
de sódio e/ou uma 
magnetita modificada 
(magnetic jluid) em pH 
natural(- 7,0) 

Condicionamento (velocidade 
periférica = I O m/s) 

Condicionamento (velocidade 
periférica = 35 a 40 m/s) 
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Nestes testes o condicionamento foi realizado sempre no produto desarcado, ocorrendo depois disto a 
seqüência centrifugação + separação magnética -r branqueamento químico (figura 2). foram realizados testes com 
e sem separação magnética, a fim de se estudar a importância da mesma no processo. O mecanismo da agregação 
selctiva nestes testes, teoricamente, deveria acontecer da seguinte maneira: 

Testes só com Hidroxamato: o hidroxamalo serviria como uma espécie de ''ponte" entre as partículas 
de TiO, promovendo agregação entre e las, ou então ligando-as às partícuJas de hcmatita ou gocthita, e es
tes agrêgados deveriam ser e liminados na centr ifugação (pois a hematita e a goethita também são partícu
las pesadas). 

Testes com Hidroxamato + Magnetita Modificada: o hidroxamato serviria como uma espécie de "ponte" entre 
as partículas de Ti0

2 
e da magnetita modificada, e estes agregados de Ti02 + magnetita deveriam ser eliminados na 

centrifugação. A magnetita é extremamente fina (da mesma ordem de grandeza do Ti02), porém. como é bastante 
pesada, era esperado que fosse facilmente retirada pela centrifugação. 

t 
' ' r .......... J ............ _ ........... __ , 

: Ois!!tn an!r : 
i quantidadt para : 
i viscosldadt óeima i 
t ..................... ___ ........... ; 

-r-
' ' ' 

T[§Milil-r: fliriiiiL . : 
r·--·----·-----·R·;~~~~i;;--··-······--·: r··v;i~i;i~d~·;;;;iiiri~~---l :···---·· ç·,;;~-~i~;;;~-------··: 
i • hidroumato + magnelit• i i Certa dt 40 m/s i i entre 97 t 99 •;. < lj.Lm i 
1 modifiradtl (total: 2 kg/C) i '--------·· --------··------~ l. ................................ l 

! \certo do pll a 7 com NaOH i 
t·--·----------·------·--------- ------ .... : 

Figura 2: Fluxograma do processo da agregação seletiva- 2" Etapa 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Resultados dos Protótipos em Cada Etapa 

As tabelas L, II, ll.L TV mosrram, respectivamente, os resultados da ln Etapa (testes em bancada), ln Etapa (tes
tes piloto), 2" Etapa (testes em bancada) e 2" Etapa (testes piloto). Para me1J1or compreensão das tabelas lll 
c IV, vide abaixo legenda da nomenclatura dos referidos testes: 

Branco l: Processamento oonnal sem a agregação seletiva c sem separação magnética. 
Branco 2: Processamento normal sem a agregação seletiva e com separação magnética. 
ASMFH l: Agregação seletiva com a magnetita modificada+ hidroxamato de sódio sem separação magnética. 
ASMFH2: Agregação seletiva com a magnetita modificada + hidroxamato de sódio com separação magnética. 
ASH I: Agregação selctiva só com hidroxamato de sódio sem separação magnética. 
ASH2: Agregação selctiva só com hidroxamato de sódio com separação magnética. 

Tabela I: Seleção de resultados obtidos nos testes cm bancada - 1• Etapa 

Plano de Caulim Detalbamento do teste 
trabalho 

Alvura yellow a* b* 

2• ·Teste I Capim I Sem agregação selew.·a. uma centrifugação em baixo G. 84,51 7.88 0,40 4.00 

2°- Teste 7 Capim I Com agregação seletivn. uma centrifugação cm baixo G. 85,69 6.82 0,20 3,60 

8°- Teste 7 Capim I Sem agregação seletiva, duas centrifugações em ba1xo G. 87,09 5,96 0.00 3,20 

4°- Teste 21 Capim J Sem ogregação seletiva, uma cenll'ifugação em alto G. 87.53 5,53 0,00 2.90 

4°- Teste 22 Capim I Sem agregação seletiva, duas centrifugações em nho G. 87,99 5,23 0,00 2,80 

4"- Teste 10 Capim I Com agregação seletiva, umu centrifugação cm alto G. 89.16 4,89 -0.10 2,60 

4°- Testc20 Capim I Com agregação seleuva, duas centrifugações cm alto G. 90,11 4,38 -0.10 2.40 

9" ·Teste 2 Nanai None Com agregação scletiva. uma ccotrifugaçilo em alto G. 89.99 4,62 0,00 2,50 

9° ·Teste 6 NanaíNorle 
Com agregação seletiva, uma centrifugação cm baixo G I 1!9,89 4,70 0,00 2,50 

re-centrifugaçilo em alto G. 
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Caulim 

Capim 1- I·' Hatclada 

Capim 1- I" Batclada 

Capim 1- I" Batel ada 

Capim 1- 1·' Hatclada 

Capim 1- I'' Batclada 

Capim 1- 1·' Batclada 

Capim I - 2" Batclada 

Capim I - 2" Hatelada 

Capim I - 2" Batclada 

Capim I - 2" Batelada 

Capim I - 2·' Batclada 

Nanai Norte 

Nanai Norte 

Nanai Norte 
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Tabela II: Sclcçào de resultados obtidos nos testes piloto - l" Etapa 

·~. Recuperação 

sólidos centrifugação 

40% 52 I~;() 

40 I~;;, 5X o_;, 

40 •y,, 76 °----;J 

40 1
_
1
lo 52 ~~-;) 

40% 5X 0
/í1 

40 "·o 34 11/(J 

40 °o Jl) ~~~) 

20 ~~--0 Jl) o/o 

20 o-;, 51 n;;J 

20 °/o 40 o,;, 

20 °Í1 50% 

20 1
_
1-o 4' () .... /o 

40 1
_
1/o 7' 0/ - -0 

40 "•o J5 ~v;) 

Detalhamento do teste 

Sem agregação seletiva, uma centrifugação em alto G. 

Sem agregação scletiva, duas centrifugações cm baixo G. 

Com agregação seletiva, uma centrifugação em alto G. 

Com agregação sclctiva, uma centrifugação em alto G. 

Com agregação seletiva, duas ccntrifl!gações cm alto G. 

Com agregação seletiva, uma centrifugação em baixo G + 
duas ccntrifu).'açõcs em alto G. 

Sem agregação seletiva, uma centrifl!gação em alto G. 

Sem agregação seletiva, uma centritl!gação em alto G. 

Sem agregação sclctiva, duas centrifugações cm alto G. 

Com agregação selctiva, uma centrifugação em alto G. 

Com agregação selctiva, duas ccntritllgações cm alto G. 

Sem agregação seletiva, uma centrifllgação em alto G. 

Com agregação scktiva, uma centrifugação em alto G. 

Com agregação selctiva, duas centrifugações cm alto G. 

Alvura 

87,5 

87,5 

87,4 

87,6 

87,5 

87,6 

88,4 

88,6 

88,3 

88,6 

89,0 

87,8 

88,0 

Tabela III: Quadro resumo dos resultados obtidos nos testes cm bancada - 2" Etapa 

Caulim Capim I Nanaí Norte Amazon 

Teste Alvura Yellow a* b* Alvura Yellow a* b* Alvura Yellow a* b* 

Branco I 84,25 7,17 -0,14 3,8 I 86,54 5,99 -0,28 3,26 86,19 7,1 o -0,13 3,79 

Rranco 2 86,76 5,64 -0,31 3,08 87,00 5,72 -0.28 3, 11 87,32 6.57 -0,48 3,67 

ASMFIII 83,86 7,51 0,25 3,82 83.44 7,81 0,29 3,96 81.48 9.54 1,27 4,45 

ASMFH2 8ú,51 5.88 0,00 3,07 XX, 16 4.74 -0,18 2,56 87,81 6,05 -0,38 3,34 

ASHI 85,24 6.75 -0,21 3,ú2 86,91 5,62 -0,21 3,03 86,17 7,02 0,17 3,62 

ASH2 86,57 5,82 -0,18 3,12 87.46 5.29 -0,21 2,86 X6,R7 6,95 -0,39 3,83 

Tabela IV: Quadro resumo dos resultados obtidos nos testes piloto 2" Etapa 

Protótipo Alvura Ycllowncss L* a* b* % Fc20 3 %Ti02 

Branco I 87,63 6J5 96,9X -0,54 3,57 1,74 0,97 
Branco2 87,94 6,10 97,04 -0,52 3.41 I ,73 0,96 

ASMFIII 87,43 6,46 96,60 -0,41 3,5X 1,72 0,7X 
ASMFH2 89,08 5.28 97,22 -0.46 2,97 1,6X 0.64 

AS! II XX .IS 6,00 97,08 -0,51 3,37 1,69 O,X8 
ASII2 8X,41 5 X2 97 22 -0 50 327 I 64 o 87 

3.2 Testes de Aplicação no Papel 

Os testes de revestimento do papel são realizados por meio da execução das curvas de alvejamento da formu
lação, nas quais procura-se verificar a resposta dos protótipos em avaliação com relação às respectivas caracterís
ticas óticas (brancura CIE), comparativamente a alguns caulins utilizados como padrão (tabela V). Considera-se 
como significativas diferenças de brancura 2' I ,5 . A curva de alvejamento é realizada através da dosagem na for
mulação de um alvejante ótico, também conhecido como OBA ( Optical Brightness Agent), cuja função é captu
rar comprimentos de onda refletidos pela amostra de caulim na banda do ultravioleta, entre 300 a 400 nm, e con
vertê-los na banda da luz visível, entre 400 c 500 nm. A aplicação no papel é então realizada através do revesti
mento manual de folhas com barrinha ranhurada, teste eficaz e amplamente utilizado pelos fabricantes de coran
tes e alvejantes. Na tabela VI encontram-se as dosagens de todos os componentes da tinta, bem como o papel base 
utilizado e o peso de revestimento aplicado nos respectivos testes. A figura 3 mostra a curva de alvejamento 
para todos os protótipos da 2" Etapa (planta piloto) e caulins padrão, sem a presença de matizantcs, a fim de se 
verificar melhor o efeito de cada protótipo. A figura 4 mostra o mesmo tipo de curva, desta vez com matizantes, 
só do protótipo ASMFH2 contra os caulins padrão. 
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Tabela V: Propriedades óticas e análises químicas dos caulins comerciais da Cadam util izados como padrões 

Protótipo 

Amazon Plus Ama;;on 
Premi um Amazon SB 

Alvura Yellowness L* a* b* % Fe203 
ll6,86 6,77 96.75 -0,42 3,74 

88,20 5,35 96.90 -0,51 3,07 
89,30 3,95 96,99 -0,72 2,36 

Tabela VI: Componentes da tinta- curva de alvcjamcnto 

Caulim 
Carbonato de cálcio (GCC) 
Matizante azul 
Mati t.ante violeta 
Alvejante ótico 
Poliacrilato de Sódio 
Lá tex (l igante) 
Lubrificante 
PVA 
CMC (cspessRnte) 
Prcosão da calandragem 
Temperatura da calaodragem 
Passagens oa calandro 
Papel base woodfree utilizado 
Peso de re,·cstimento aplicado 

O e4S ppm • 
O e 67 ppm • 

O. 2000, 4000, 6000. 8000 e I 0000 ppm • 
0.10 °'o. 
12% . 
0,5 °·o. 
0.4%* 
0,25%. 

pre-coared, 95 gim' 
lO g/m1 

BRANCURA EM FIN;Ao OA- OOSAGEM ~ALve.~IWTÊ - I 
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Figura 3: Curvas de a lvejamcnto sem os matizames - Todos os protótipos+ caulins padrão 
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Figura 4: Curvas de alvejamento com os matizantes - Protótipo ASMFH2 + caulins padrão 
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3.3 Discussão dos Resultados 

A provúvcl explicação porque a agregação sclctiva da I" etapa funcionou tão bem em bancada e não na plan

ta piloto foi quanto ao tipo de centrifugação. pois o funcionamento da centrífuga de laboratório é totalmente dife

rente da centrífuga piloto. Na centrífuga de laboratório a polpa fica cm regime estático, c aí o fenômeno da agre
gação scletiva ocorreu perfeitamente, sem interferências. Os agregados de Ti0

2 
permaneceram firmes e, devido à 

alta força centrífuga (aprox. 4400 G), foram arremessados ao fundo da garratà, separando-se da polpa. Des

ta forma, caulins que tinham alvura inicial cm torno de 70 conseguiram chegar a 90 facilmente após a conclu

são do beneficiamento. 
Já na centrífuga piloto a situação é bem diferente. A polpa não permanece estática, pois a centrifugação é 

contínua c com alta vazão, o que causa um fluxo turbulento na polpa, tàzendo com que os agregados voltem a se 

destàzcr c conseqüentemente saírem pelo produto tino, revertendo o efeito da agregação selctiva. O problema a 

ser resolvido então era o de tentar obter um agregado que tivesse consistência suficiente para vencer a turbulên
cia da centrífuga piloto, mantendo a sua integridade c com massa suficientemente grande para ser eliminado pelo 

rejeito grosseiro. 
Foi cxatamcntc este o objctivo perseguido pelos testes da 2" etapa. O hidroxamato serviria exatarncnte 

como urna espécie de "cola" entre as partículas de Ti0
2 

c a rnagnetita ou entre o Ti0
2 

e as partículas já existentes 

de hcmatita c de gocthita na polpa. O esperado é que o hidroxamato tivesse força ligante suficiente para preser

var os agregados, fazendo com que estes saíssem no rejeito grosseiro da centrifugação, mas isso não aconte

ceu cxatamcntc da forma como se esperava. Nos testes de bancada, nos quais adicionou-se só o hidroxama

to sem passar pela separação magnética, percebe-se que até ocorreu algum grau de agregação scletiva, pois 

houve um certo ganho de alvura cm relação ao Branco I (com cxccção do Amazon, que não demonstrou ga

nho algum), porém este ganho ficou muito aquém do objctivo inicial , que era de produzir um caulim de alta 
alvura a partir de caulins de baixa alvura. Nos testes só com hidroxamato c que passaram pela separação mag

nética a cfctividadc deste processo foi ainda menor, sendo que o único que demonstrou um pequeno ganho de al
vura cm relação ao respectivo Branco 2 foi o caulim duro de Nanaí Norte. 

Logo, conclui-se que só a adição de hidroxamato não foi suficiente para se obter resultados significativa

mente melhores que os testes cm branco, c principalmente cm atingir o objctivo principal deste estudo, que é 

o de produz ir caulins de alta alvura a partir de caulins de baixa alvura. Porém, nos testes em que o hidroxama

to foi adicionado junto com a magnctita, os resultados foram bem diferentes. Nos testes sem separação magné

tica. percebe-se que a alvura, tanto do tino da centrífuga quanto do produto final, ficou com valor bem inferior 
ao dos testes cm branco para os 3 caulins estudados. Isto indica, sem sombra de dúvida, que a magnetita não foi 

eliminada no rejeito da centrifugação como seria o esperado, c sim continuou no produto fino, contaminando 

ainda mais os caulins c, conscqücnlcmenlc, decrescendo o valor das respectivas alvuras. Isto ocorreu pelo fato 

desta ser extremamente tina, da mesma ordem de grandeza dos outros contaminantes, c mesmo que os agrega
dos tenham sido formados, estes não foram suficientemente grosseiros c pesados para serem eliminados na ccn

trí fuga do laboratório. 

Este fato foi confirmado nos testes com separação magnética, pois nestes tanto a alvura do produto não mag

nético quanto do produto tina I f(Jram superiores aos testes cm branco (cxccção = caulim duro de Capim I). Isto in
dica claramente que os agregados foram formados, não eram grosseiros o suficiente para serem retirados na centri

fugação, mas foram retirados na separação magnética, pelo tàto da magnctita ser extremamente susceptível a esta 

operação unitária. Se não houvessem estes pequenos agregados, com certeza não haveria nenhum ganho na sepa
ração magnética , apenas a magnctita seria retirada e a alvura final seria muito próxima a do teste Branco 2. 

Nos testes da 2" Etapa (planta piloto) só com hidroxamato houve um pequeno ganho de alvura em relação 

aos testes cm branco, seja com ou sem separação magnética (cerca de 0,5 ponto de alvura), mas novamente não 
foi atingida a alvura requerida (X9,0). Houve retirada de Ti0

2
, como mostrado na tabela IV, mas não o suficien

te para atingir os níveis do produto de alta alvura. o Amazon SB (cm torno de 0,6'%) , mas sim os do produto de 

alvura média , o /\mazon Prcmium (entre O,X a 0,9'Yu). Este htto é confirmado na aplicação do papel (figura 3), na 
qual percebe-se que os dois protótipos /\SH I c ASH2 apresentaram curvas muito próximas ao Amazon Prcmium, 

c longe do Amazon SH. 
Nos testes com hidroxamato+magnctita, a amostra que não passou no separador magnético apresentou alvu

ra um pouco inferior ao Branco I, indicando que ainda havia magnetita na polpa. De tàto, na tabela IV, percebe-se 

que o teor de Ti0
2 

do protútipo ASMFIII é inferior ao do Branco I, c inclusive inferior aos protótipos ASH I e 
ASH2. o que demonstra que uma parte da magnctita foi realmente retirada no rejeito da centrifugação, trans

portando uma parte do Ti(\. mas que ainda sobrou uma quantidade suficiente para diminuir a alvura final do pro

tótipo, Ütto comprovado também através da aplicação no papel, no qual o protótipo ASMFH I apresentou brancu

ra inferior ao Branco I (tigura 3 ). 
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Logo, conclui-se que, mesmo com a rotação maior da centrífuga vertical, esta não é suficiente para retirar 
todos os agregados de magnetita-hidroxamato-Ti0

2
, c portanto torna-se necessário o uso de separação magnéti

ca para complementar este processo. Ao passar-se então a referida polpa pela separação magnética (protótipo AS
MFH2), percebe-se claramente que a quantidade remanescente de magnctita foi retirada, transportando mais uma 
parte do Ti0

2
, pelo fato deste protótipo ter atingido tanto níveis de alvura como de teor de Ti0

2 
compatíveis ao 

Amazon SB. Na aplicação do papel sem os matizantes (figura 3 ), este foi o protótipo que mais se aproximou do 
Amazon SB, ficando numa posição intermediária entre este c o Amazon Prcmium. Ao aplicar-se, porém, os ma
tizantes (figura 4), que seria a condição real de aplicação utilizada pelas fábricas de papel, a curva deste protóti
po foi praticamente coincidente à do Amazon SB, e portanto pode-se dizer que este protótipo atingiu o objetivo 
deste estudo. 

4. CONCLUSÕES 

• O fenômeno da agregação selctiva das partículas de Ti0
2

, obtido pela adição de excesso de dispcrsantcs, somen
te ocorre com sucesso quando a polpa de caulim permanece cm estado cstútico. Se a polpa for submetida a al
guma forma de turbulência, os agregados de Ti0

2 
se dcsfàzcm c o processo é revertido. 

• Um agregado estável só foi obtido através de um novo mecanismo de agregação sclctiva, cujo objctivo não foi mais 
promover a agregação das partículas de Ti0

2 
entre si, mas sim entre partículas de TiO, c de uma magnetita quimica

mente modificada. A agregação entre as mesmas se deu pela adição de um ligante (hidroxamato de sódio). 
• Devido à granulometria muito fina da magnetita, não foi possível a retirada total destes agregados por centri fu

gação. Uma parte significativa prosseguiu no produto fino, c só foi retirada na etapa da separação magné
tica. A somatória destas duas etapas conseguiu gerar um produto com alvura c 'Y.,Ti0

2 
compatíveis com o 

produto de alta alvura da Cadam S/ A. 
• Nos testes nos quais se adicionou apenas o hidroxamato, cujo objctivo era o de gerar um agregado entre as par

tículas de Ti0
2 

c as partículas de hematita e/ou gocthita pré-existentes no caulim. os resultados não foram satis
tàtórios. 
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