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RESUMO 
 
Este trabalho propõe um estudo de caracterização e beneficiamento de uma bauxita 
comercial (BC) e uma marginal (BCA), a fim de torná-las aproveitáveis ao processo 
Bayer. Para tanto, as amostras foram preparadas de acordo com as especificações 
do processo Bayer. O beneficiamento constou da ativação mecanoquímica com 
reagente alcalino em diferentes concentrações em relação à polpa e o tempo de 
condicionamento, de acordo com um planejamento estatístico, com a finalidade de 
estabelecer os melhores parâmetros dos ensaios. Após o beneficiamento, as 
amostras foram submetidas a caracterização pelas técnicas de fluorescência e 
difratometria de raios X (FRX e DRX), espectroscopia vibracional no infravermelho 
(IV) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados mostraram que as 
bauxitas são predominantemente compostas pelos minerais gibbsita, caulinita e 
hematita. Após a ativação mecanoquímica, houve uma diminuição de sílica nas 

frações grossas (>37 m), que agora se concentram na fração fina (<20 m). 
 
PALAVRAS-CHAVE: bauxita; caracterização; beneficiamento; ativação 
mecanoquímica. 
 
ABSTRACT 
 
This research proposes a study of characterization and ore dressing for commercial 
(CB) and marginal (ACB) bauxite, in order to make them usable. The sample 
preparation followed Bayer’s process specifications. The ore processing was 
developed by mechanochemical activation with an alkaline reagent in different 
concentrations (related to the pulp) and the conditioning time, according to statistical 
study, in order to set out the best conditions in the experiment. After the ore dressing, 
the samples were submitted to characterization by X-ray diffraction, X-ray 
fluorescence (XFR), infrared spectroscopy (IR), scanning electron microscopy (SEM). 
The results showed that these bauxites are, primarily, composed by gibbsite, 
kaolinite and hematite. After mechanochemical activation, the amount of total silica 
decrease at coarse fractions (> 37 mm), which now concentrates on fine fractions 

(<20 m). 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Bauxita é uma rocha de coloração avermelhada, composta de uma mistura impura 
de minerais de alumínio, sendo os mais importantes a gibbsita (γ-Al(OH)3), o 
diásporo (γ-AlO(OH)) e a boehmita (α-AlO(OH). Dentre as impurezas que compõem 
esta rocha, destacam-se: a caulinita, o quartzo, a hematita, a goethita, a alumino-
goethita, a ilmenita, o rutilo e o anatásio (SILVA, 2011). 
 
A produção mundial de bauxita atingiu em 2012 cerca de 260 Mt, sendo o Brasil 
responsável pela produção de 33 Mt, ou seja, 12,7% da produção mundial, sendo 
31,6 Mt de bauxita para fins metalúrgicos. Os maiores produtores nacionais estão 
localizados no Estado do Pará. Ainda, neste estado estão sediadas três grandes 
empresas, que somadas representam mais de 90% da produção brasileira. No Pará, 
os depósitos de bauxita são organizados em diferentes camadas sendo elas: 
nodular, nodular cristalizada, cristalizada, cristalizada amorfa e amorfa. (SILVA, 
2011, SANTANA, 2013). 
 
Para uma bauxita ser considerada aproveitável ao processo Bayer a razão mássica 
entre Al2O3disponível/SiO2reativa deve ser maior ou igual a 10, caso contrário, é imprópria 
à produção de alumina, uma vez que a sílica reage tanto com o produto formado 
pela reação do Al(OH)3 (gibbsita) com o NaOH, isto é, o aluminato de sódio 
(Na2OAl2O3), quanto com o reagente NaOH. Como consequência, somente a 
camada cristalizada é explorada comercialmente, o que corresponde a 30% dos 
depósitos. As outras camadas possuem elevados teores de impurezas, sendo 
consideradas marginais, cujo aproveitamento carece de tecnologias especiais 
(ALMEIDA et al., 2012). 
 
Neste contexto, o propósito deste trabalho consistiu no estudo de caracterização das 
bauxitas, bem como, no beneficiamento, por meio de ativação mecanoquímica, com 
o objetivo de remover suas impurezas e torná-las produtiva ao processo Bayer. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Preparação de amostras 
 
As amostras BC e BCA, provenientes do platô de Miltônia (NE/Pará), com 
granulometria inferior a 100 mm, foram homogeneizadas em pilha prismática, da 
qual foram retiradas alíquotas para posterior análise granulométrica. Estas amostras 
foram cominuídas, com o auxílio de um britador de mandíbulas. O produto da 
britagem foi submetido ao fracionamento em peneira de abertura de 1,65 mm. A 
fração da britagem acima de 1,65 mm foi rebritada em um britador de rolos, 
operando em circuito fechado, com uma peneira de abertura de 1,65 mm. A fração 
da britagem, inferior a 1,65 mm, passou pela etapa de deslamagem em peneira para 

a remoção da fração fina (abaixo de 37 m). A fração acima de 37 m do processo 
de deslamagem foi homogeneizada com a fração de granulometria inferior a 1,65 
mm do britador de rolos, sendo retiradas amostras de 20 kg. Uma nova pilha de 
homogeneização foi confeccionada, com a amostra de 20 kg, retirando-se alíquotas 
de 1 kg, destinadas aos estudos de caracterização e beneficiamento.  
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2.2. Ativação mecanoquímica 
 
Ensaios de ativação mecanoquímica foram realizados com base em um 
planejamento de experimentos 22 com três réplicas no ponto central de acordo com 
a Tabela 1. Para tal, foi utilizado o software Statistica 6.0. 
 

Tabela 1. Condições experimentais de acordo com o planejamento de experimentos 22 com 
ponto central. 

Experimentos 
Concentração de Reagente Alcalino  

(% m/m) 
Tempo (min) 

1 0,5 5 

2 0,5 20 

3 4,5 5 

4 4,5 20 

5 2,5 12,5 

6 2,5 12,5 

7 2,5 12,5 

 
Amostras de 1 kg provenientes da etapa de preparação foram submetidas a ativação 
mecanoquímica. Para tanto, ensaios de atrição foram realizados em um reator de 
aço inoxidável com capacidade para 5 L. Ao reator foi adicionado 1 L de água 
deionizada e um reagente alcalino no qual variou-se a porcentagem mássica em 
relação a polpa de 0,5 e 4,5%, e o tempo de condicionamento de 5 e 20 minutos. O 
produto foi encaminhado ao peneiramento a úmido, com o auxílio de um peneirador 
vibratório (685 rpm) equipado com um conjunto de peneiras de aberturas 75, 37 e 20 
µm. A fração abaixo de 20 µm foi filtrada a vácuo obtendo-se uma torta. A fração 
acima de 37 µm, acima de 20 µm, e a torta obtida foram secas em estufa a 100°C e 
pesadas. 
 
Após a pesagem, as amostras foram homogeneizadas, quarteadas, pulverizadas, 
concentradas abaixo de 104 µm e encaminhadas à caracterização química e 
mineralógica. 
 
2.3. Caracterização 
 
Para a caracterização por fluorescência de raios X (FRX), as amostras foram 
preparadas por fusão do material, a 1.100°C, utilizando como fundente tetraborato 
de sódio na razão 1:6 (amostra:fundente). A pérola fundida foi analisada em 
espectrômetro de fluorescência de raios X por energia dispersiva (BRUKER-AXS 
modelo S4- Explorer), equipado com tubo de Rh. Para obtenção da análise química 
semiquantitativa, o espectro gerado a partir da amostra foi avaliado pelo software 
Spectra plus v.1.6, no modo standardless method, sem curva de calibração 
específica. 
 
Os difratogramas de raios X das amostras foram obtidos pelo método do pó, no 
equipamento Bruker-AXS D5005, radiação Co Kα (35 kV/40 mA); velocidade do 

goniômetro de 0,02 (2) por passo com tempo de contagem de 1 segundo por 

passo e coletados de 5 a 80° (2).  
 



Ferreira, K.K.; Sampaio, J.A.; Medeiros, M.E.; Garrido, F.M.S.; Silva, F.A.N.G. 

 

10 20 30 40 50 60 70 80

HematitaGibbsitaCaulinita

2 (graus)

BC +37µm Branco

BC -20µm Branco

BC +20µm Branco

A análise por espectroscopia vibracional no infravermelho foi realizada no 
espectrofotômetro com transformada de Fourier, marca Nicolet Magna, com registros 
de 4.000 a 400 cm-1, resolução de 4 cm-1, em pastilhas de KBr.  
 
As amostras de bauxita foram embutidas em resina de epóxi e então polidas para 
que a borda da amostra fosse analisada. Desse modo, a morfologia das partículas 
foi determinada em microscópio eletrônico de varredura Leica, modelo F440, em 
modo de alto vácuo. As amostras foram analisadas por elétrons retro espalhados. 
 
O microscópio eletrônico de varredura foi acoplado ao um espectrômetro de energia 
dispersiva (EDS) para permitir a determinação qualitativa dos elementos químicos, 
contidos na borda da amostra. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados obtidos por meio de difratogramas de raios X, da BC e da BCA, 
Figuras 1A e 1B, respectivamente, nos permite observar que a BCA possui picos do 
mineral caulinita mais intensos quando comparados aos da BC. Isso ocorre, pois, a 
bauxita cristalizada amorfa se encontra num horizonte inferior à bauxita cristalizada, 
de acordo com o perfil geológico do platô de Miltônia detalhado em KOTSCHOUBEY 
et al., 2005, onde os minerais com granulometria mais fina, como a caulinita, se 
concentram. Ressalta-se que as intensidades dos picos dos minerais destas 

amostras foram padronizadas com base no pico 23,62º (2) da gibbsita, devido a 
sua orientação preferencial. 
 
Silva, 2011, realizou um estudo de caracterização de bauxitas do platô de Miltônia, 
de acordo com os resultados de caracterização, por DRX, de diferentes frações 
granulométricas, observou que conforme a granulometria se torna mais fina, as 
intensidades dos picos relacionados à caulinita aumentam de forma significativa. 
 

 

 
(A) (B) 

Figura 1. Difratogramas das amostras de bauxita para diferentes frações granulométricas, em 
(A), BC e, em (B), BCA. 
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As análises de espectroscopia vibracional no infravermelho foram realizadas como 
técnica complementar à difração de raios X. Os resultados das frações 
granulométricas das amostras branco, Figuras 2A e 2B para BC e BCA 
respectivamente, revelaram que as frações mais finas apresentam bandas definidas 
em 3.695 cm-1, relativa ao estiramento OH da caulinita, em 1.035 cm-1, referente ao 
estiramento Si-O da caulinita e em 914 cm-1, característico da deformação do grupo 
Al-O-H da caulinita. 
  
Esses resultados estão de acordo com o comportamento observado nos 
difratogramas de raios X, confirmando que a caulinita se concentra nas frações 
abaixo de 37 µm. Observa-se, também, que a banda em 3.525 cm-1 é mais intensa 
na fração acima de 37 µm, e é atribuída ao estiramento OH da gibbsita, encontrada 
em concentração maior nessa fração. A banda em 3.620 cm-1 é relacionada ao 
estiramento OH da gibbsita e da caulinita (SILVA, 2011, ALMEIDA et al., 2012) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Espectros vibracionais na região do infravermelho das amostras branco para 
diferentes frações granulométricas após a ativação mecanoquímica, em (A) BC e, em (B), BCA. 

 
A análise de MEV revelou para a amostra BC (Figura 3), dois tipos de partículas: 
uma de gibbsita, com a borda lisa e outra de gibssita associada à caulinita, com a 
borda rugosa, sugerindo, desse modo, uma interação entre as partículas e a 
necessidade de beneficiamento mineral, que neste trabalho foi realizado por meio de 
ativação mecanoquímica.  
 
Os ensaios de beneficiamento foram realizados com as amostras BC e BCA, 
variando-se a concentração de reagente alcalino em relação à polpa e o tempo de 
condicionamento, conforme descrito. Assim, de acordo com os resultados de FRX e 
de peneiramento a úmido, um balanço metalúrgico foi realizado em relação aos 
principais óxidos, isto é, Al2O3 e SiO2, presentes nas bauxitas comercial e marginal, 
Tabela 2.  
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Figura 3. MEV da amostra BC. Em (1), espectro de EDS obtido por meio da análise da partícula 
1 (lisa-gibbsita), e em (2), espectro da partícula 2 (rugosa). 

 
De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2, observa-se um aumento 
percentual de SiO2 nas frações abaixo de 37 µm para as amostras beneficiadas. 
Nota-se que as partículas referentes a esse óxido que antes estavam retidas nas 
frações grossas, estão concentradas nas frações mais finas.  
 

Tabela 2. Balanço metalúrgico de acordo com os resultados de FRX e as porcentagens 
mássicas dos óxidos retidos por meio de peneiramento a úmido. 

BAUXITA CRISTALIZADA 

Fração 

BC Branco BC 055 BC 0520 BC 455 BC 4520 

Óxidos Retidos (%) 

Al2O3 SiO2 Al2O3 SiO2 Al2O3 SiO2 Al2O3 SiO2 Al2O3 SiO2 

+37µm 83,55 55,10 81,13 48,80 77,9 47,4 79,3 44,3 79,47 43,86 

+20µm 1,96 1,57 2,30 1,52 1,9 1,2 2,4 1,6 2,62 1,78 

-20µm 14,49 43,33 16,58 49,68 20,2 51,5 18,3 54,1 17,90 54,36 

BAUXITA CRISTALIZADA AMORFA 

Fração 

BCA Branco BCA 055 BCA 0520 BCA 455 BCA 4520 

Óxidos Retidos (%) 

Al2O3 SiO2 Al2O3 SiO2 Al2O3 SiO2 Al2O3 SiO2 Al2O3 SiO2 

+37µm 81,37 54,26 79,86 49,19 76,03 42,11 81,2 49,6 76,53 43,96 

+20µm 1,96 1,41 2,00 1,35 1,86 0,98 1,59 1,23 2,26 1,38 

-20µm 16,67 44,33 18,14 49,46 22,12 56,91 17,21 49,17 21,20 54,66 
055- 5% m/m reagente alcalino e 5 minutos de agitação                                        +37µm - Fração acima de 37µm 
0520- 5% m/m reagente alcalino e 20 minutos de agitação                                    +20µm - Fração acima de 20µm 
455- 4,5% m/m reagente alcalino e 5 minutos de agitação                                     -20µm - Fração abaixo de 20µm 
4520- 4,5% m/m reagente alcalino e 20 minutos de agitação 

 
De acordo com o balanço metalúrgico (Tabela 2) os melhores resultados são 
observados para as amostras BC4520 e BCA0520, isto é, condicionadas com 4,5 e 
0,5% m/m de reagente alcalino por 20 minutos, respectivamente. Nota-se uma 
diminuição de cerca de 12% de sílica nas frações grossas quando comparadas as 
amostras sem tratamento. 
 

2 

1 
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Assim, de acordo com os resultados apresentados, uma análise estatística foi 
realizada para um melhor entendimento de como a concentração de reagente e o 
tempo de condicionamento influenciam nos teores de óxidos em cada fração.  
 
Observou-se que para a amostra BC (Gráfico 1A e 1B), o teor de sílica diminui na 
fração grossa com o aumento da concentração do reagente utilizado. Contudo, o 
teor de alumina não foi influenciado pelos parâmetros estabelecidos, uma vez que, 
quando as varáveis tempo e concentração são avaliadas elas não ultrapassam a 
linha da confiabilidade. Os gráficos mostram os efeitos desses parâmetros para as 
frações acima de 37µm, com 95% de confiança (Efeito estimado p=0,05). 
 

  

(A) (B) 
Gráfico 1. Gráficos de Pareto de Sílica-SiO2 (A) e Alumina-Al2O3 (B) nas frações +37µm para a 

amostra BC. 

 
A avaliação estatística, também foi realizada para os resultados da ativação 
mecanoquímica com a amostra BCA (Gráfico 2C e 2D). De acordo com os 
resultados, observa-se que, quanto maior o tempo de condicionamento, menor é a 
concentração de sílica na fração grossa. O teor de Al2O3 também não foi 
influenciado pelo tempo e pela concentração de reagente. 
 

  
(C) (D) 

Gráfico 2. Gráficos de Pareto de Sílica-SiO2 (C) e Alumina-Al2O3 (D) nas frações +37µm para a 
amostra BCA. 
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Os resultados são favoráveis ao estudo, uma vez que a redução de sílica e a não 
alteração do teor de alumina na fração grossa após o beneficiamento, tornam as 
bauxitas BC e BCA mais aproveitáveis ao processo Bayer. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os DRX e IV mostram que as bauxitas estudadas são compostas principalmente dos 
minerais gibbsita, caulinita e hematita. Análises de MEV mostraram que a gibbsita 
está associada ao mineral caulinita. 
 
Os ensaios de beneficiamento por meio da ativação mecanoquímica com reagente 
alcalino foram eficientes com relação ao percentual de retenção de alumina nas 
frações grossas e de sílica nas frações finas. De acordo com os parâmetros 
estabelecidos, os melhores resultados foram obtidos os com 4,5% de reagente 
alcalino em relação à polpa e 20 minutos de condicionamento para a amostra BC e 
de 0,5% de reagente com 20 minutos de agitação para a BCA. A diminuição de sílica 
total nas frações grossas, aumenta a probabilidade de tornar as amostras de bauxita 
aproveitáveis ao processo Bayer, contudo ainda é preciso uma determinação dos 
teores de alumina disponível e de sílica reativa com os melhores resultados. 
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