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Introdução 

As bauxitas no NE do Pará são rochas que 
apresentam em sua composição química oxi-
hidróxidos de alumínio, sendo o principal deles, a 
gibbsita (γ-Al(OH)3). Dentre as principais impurezas 
destacam-se os minerais silicatados, como por 
exemplo, a caulinita (Al4(Si4O10)(OH)8)¹. Atualmente, 
no processo industrial de obtenção de alumina 
(Processo Bayer), somente 30% dos depósitos de 
bauxita são comercialmente aproveitados. Algumas 
bauxitas marginais apresentam elevado teor de 
caulinita (sílica reativa), causando queda de 
rendimento do produto final e um gasto maior com 
os reagentes empregados². Sendo assim, as 
bauxitas empregadas na indústria devem conter a 
razão Al2O3 disponível/SiO2 reativa  (A/S) maior que 10³. 

Materiais e Métodos 

Ensaios de ativação mecanoquímica utilizando um 
reagente alcalino foram realizados para uma bauxita 
comercial (BC) e uma marginal (BM). Os testes 
seguiram um planejamento de experimentos fatorial 
2² com três réplicas no ponto central, variando o 
tempo (5 e 20 min) e a concentração do reagente 
(0,5 e 4,5%). Após cada experimento, a polpa foi 
submetida a um peneiramento a úmido utilizando 
um conjunto de peneiras de abertura de 37 e 20 µm. 

Resultados e Discussão 

Mediante os resultados de fluorescência de raios X 
(FRX) e da avaliação do planejamento experimental 
(efeito estimado p = 0,05), observou-se que os 
ensaios mais satisfatórios foram alcançados com 
4,5% de reagente com 20 min de agitação para a 
BC (BC 4520) e 0,5% de reagente com 20 min de 
agitação para a BM (BM 0520). Houve uma 
diminuição no teor de sílica total na fração retida em 
37 µm (granulometria utilizada pela indústria no 
Processo Bayer) de 11,24 e de 12,15% para a BC 
4520 e para a BM 0520, respectivamente. Os 
resultados da razão alumina disponível:sílica reativa 
(A/S), apresentados na Tabela 1, mostraram que o 
beneficiamento, sem a adição do reagente, foi 
suficiente para adequar a BC nas especificações do 
Processo Bayer. No entanto, a ativação 
mecanoquímica com o reagente ainda foi 
necessária para aumentar a razão A/S da BM. Os 
resultados da medida de potencial Zeta em função 
do pH da bauxita BM (Figura 1) indicam que o  
 
 

 
processo de beneficiamento por ativação 
mecanoquímica proporcionou mudanças 
significativas na densidade de cargas na superfície 
das partículas.  
 
Tabela 1. Razão Al2O3 disponível/SiO2 reativa (A/S) para as 
amostras comerciais (BC) e marginais (BM). 

Amostra A/S 

BC 6,96 

BCB* 14,24 

BC 4520 14,5 

BM 4,78 

BMB** 9,65 

BM 0520 15,5 

* BCB: bauxita comercial beneficiada **BMB: bauxita marginal beneficiada 

 

A diminuição nos teores de silica total e reativa na 
fração + 37 µm, faz com que os valores de potencial 
Zeta tornem-se mais positivos, em pH inferior a 9, 
para as amostras BMB e BM0520. O mesmo 
comportamento foi observado para a amostra BC, 
indicativo da redução no teor de SiO2 reativa. 
 
Figura 1. Potencial Zeta em função do pH para as 
amostras BM e BM 0520. 
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Conclusões 

A ativação mecanoquímica com adição de reagente 

promoveu um aumento da razão A/S, bem como 

proporcionou mudanças significativas na densidade 

de carga superficial. 

Agradecimentos 

CNPq pelo suporte financeiro Universal: 

480668/2013-2 e pelas bolsas de IC. 

____________________ 
1 Silva, F. A. N. G.; Caracterização Estrutural e Estudo de Reatividade 
de Bauxita Contendo Sílica Reativa. Tese (Doutorado em Ciências) - 

Instituto de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro. 2011 
2 Almeida, D. S. G.; Silva, F. A. N. G; Santos, C. G. M.; Medeiros,M. 

E.;Sampaio, J. A.; F. Garrido, M. S. Holos. 2012, 28, v.5, 115-124. 
3 Sanchez-Segado, S., Makanyire, T.; Escudero-Castejon, L.; Hara, Y. 

And Jha, A.. Green Chemistry. 2015,17, 2059–2080. 


