
PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DO CAULIN DO PARÁ 
 

 
Hildebrando E. (1); *Martin-Cortés, G. R.(1,2); Esper, F. J. (1,2); Wiebeck, H (1); 
Alves Jr. P. (1);Valenzuela-Díaz, F. R.(1) 
 

(1) PMT-EPUSP – Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais – 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo  

(2) Faculdade de Engenharia UniRadial – Universidade Estácio de Sä – Vila dos 
Remédios, São Paulo, SP.  

*Rua Simão Lottemberg, 28 São Paulo, SP (germac@usp.br) 

 
 
 
 
RESUMO 
 
O Nordeste do Estado do Pará destaca-se por suas grandes reservas de caulim 
para papel. Caulim é um mineral formado por silicatos hidratados de alumínio, como 
a caulinita e a haloisita. O aproveitamento destas reservas para se gerar produtos 
com maior valor comercial, principalmente nas indústrias de adsorventes e 
catalisadores, é o que motiva o contínuo estudo das propriedades tecnológicas dos 
caulins da Amazônia. Desta forma, apresenta-se caracterização tecnológica de uma 
amostra de caulim do Estado de Pará por DRX - difração de raios-X, MEV 
microscopia eletrônica de varredura e IR - espectroscopia no infravermelho. Os 
resultados dos ensaios preliminares indicam que a amostra é constituída em sua 
grande parte pelo argilomineral caulinita com presença em pequenas concentrações 
de quartzo e anatásio. 
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INTRODUÇÃO 

 

Caulim é uma argila constituída principalmente por caulinita e/ou haloisita que 

queima com cor branca ou clara a 1250 ºC (SOUZA SANTOS, P., 1992) O termo 

caulim deriva da expressão chinesa “kao ling”, que significa “alta crista”, nome de 

uma colina da China central perto da qual se explorava este material, vários séculos 

atrás, para a fabricação de porcelana (GOMES, C. F, 1986). 

 

Alguns autores definem o caulim como uma rocha plástica, formada por 

minerais compostos por silicatos hidratados de alumínio, como a caulinita e a 

haloisita, de cor branca e que funde a 1800°C (KULAIF, Y. (2005). Seu principal 

constituinte, a caulinita é um filossilicato, do subgrupo dos argilo-minerais. Embora a 
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caulinita (Al2O3.2SiO2.2H2O) seja o principal constituinte do caulim, os elementos Si, 

H, O, Ti e Fe também se encontram na composição. Quando a presença destes 

últimos é igual ou maior de 1,0 % a cor do caulim diminui de alvura passando a 

creme ou creme amarelado e após queima pode escurecer até certos grãos de 

marrom. 

 

Os grandes depósitos de caulim de interesse econômico apresentam-se 

amplamente distribuídos no planeta. As reservas brasileiras de caulim 

(medidas+indicadas+inferidas) são de 24,5 bilhões de t, das quais 9,4 bilhões são 

medidas. Os Estados do Pará, Amazonas e Amapá são as Unidades da Federação 

com maior destaque, participando, respectivamente, com 56%, 41% e 2% do total.  

A grande maioria desses depósitos de caulim são do tipo sedimentar, 

caracterizando-se por grandes reservas com propriedades para diversas aplicações 

industriais, principalmente em revestimentos para papel (MÁRTIRES, R. A. C., 

2009). 

 

Algumas propriedades químicas e físicas específicas do caulim dependem da 

localização geográfica da fonte e do método de processamento do minério, o que 

determinam, em certos casos, a sua utilização final em diversos ramos industriais, 

tais como: cerâmica, papel, catálise, tintas, plásticos e muitos outros (MURRAY, 

H.H., KELLER, W.D., 1993) 

 

Neste trabalho, utilizamos alguns métodos instrumentais para identificar os 

componentes presentes em amostra de um material com características cauliníticas 

proveniente do nordeste paraense a fim de programar estudos visando gerar 

produtos com maior valor agregado para aplicação principalmente nas indústrias de 

cosméticos, adsorção e catálise. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O material utilizado neste trabalho procede de um depósito localizado no 

nordeste do estado do Pará. O mesmo pertence a uma indústria que realiza o 

beneficiamento de caulim para cobertura de papel. Apresenta-se em seu estado 

natural na forma de torrões bem compactos de cor ligeiramente branca e desagrega-
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se com facilidade por meios mecânicos. 

Recebido o material, o mesmo foi submetido à secagem natural e em estufa a 

110 0C. A seguir o material foi desagregado em moinho de disco e dele foi retirada 

uma amostra denominada “CNP” para sua caracterização pelos métodos de difração 

de raios X (DRX, método de pó), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

espectroscopia de reflectância difusa no infravermelho com transformada de Fourier 

(DRIFT). 

 

Para identificação dos minerais presentes na amostra CNP, objeto de pesquisa 

deste trabalho, foi utilizado um difratômetro modelo X’Pert Pro MPD (PANalytical) 

com anodos de Cu (Kα1 = 1,540598 Ǻ); varredura de 5° a 90° em 2Ө; 40 kV e 35 mA. 

Foi empregado o método do pó, onde todo o material submetido à DRX encontrava-

se finamente dividido e seco com distribuição granulométrica menor de 325# Tyler. 

Para observar a morfologia e o tamanho dos cristais foi empregado um Microscópio 

Eletrônico de Varredura - MEV marca Philips, modelo XL30; as amostras foram 

preparadas utilizando-se uma fita condutora de carbono do tipo dupla face sendo 

previamente metalizadas com uma fina película de ouro em equipamento a vácuo 

“sputter coater” da marca BALZERS, modelo SCD 050; as imagens foram obtidas 

por meio de elétrons secundários, e efetuadas as microanálises por meio de 

espectroscopia dispersiva de energia (EDS). A espectroscopia de infravermelho (FT-

IR) foi realizada em um equipamento Thermo-Nicolet Magna 560 com varredura de 

400 a 4000 cm-1 (infravermelho médio) e resolução 4 cm-1 utilizando célula de 

reflectância difusa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De modo geral, podemos identificar e classificar, através da curva de DRX 

mostrada na Figura 1, os minerais presentes na amostra CNP como a mesma sendo 

constituída, principalmente pelo argilomineral caulinita (K) devido à presença de 

picos em 7,15 Å; 4,34 Å; 3,57 Å; 2,34 Å. Minerais como quartzo (Q) caracterizado 

pelos picos em 3,33 Å; 1,54 Å; anatásio (A) com pico em 3,52 Å; e moscovita (M) 

com pico em 9,96 Å são tidos como constituintes secundários na amostra analisada 

com a presença mais discreta deste último. 
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Figura 1 – Curva de DRX da amostra CNP. K = caulinita; M = moscovita; Q = 

quartzo; A = anatásio. 

 

 

 

Através da observação das imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura - 

MEV da Figura 2 pode se verificar que a amostra é constituída predominantemente 

por partículas aglomeradas com empilhamento tipo booklets (Figura 2a), formada 

por cristais com morfologia pseudo-hexagonais (Figura 2b), que são característicos 

da caulinita conforme relatado na literatura (Souza Santos, P., 1992) o que confirma 

as observações de DRX efetuadas anteriormente. 
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Figura 2 – Imagens de MEV da amostra CNP 

 

Através de microanálise feita por EDS (Figura 3) verificou-se que a amostra 

apresenta, de uma forma qualitativa os elementos silício, alumínio e oxigênio como 

constituintes principais em sua composição química; titânio, ferro e sódio, pela 

intensidade do sinal, aparecem como elementos secundários na amostra analisada, 

os quais são componentes quase sempre presentes em ocorrência de caulins da 

região, porém quando aparecem, encontram-se, conforme mostra a literatura, em 

teores muito baixos (Souza Santos, P., 1992 e Carneiro, B. S.; Angélica, R. S.; 

Scheller, T.; De Castro, E. A. S.; Neves, R. F., 2003) 
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Figura 3 – EDS da amostra CNP 

 

 

 

A natureza das espécies presentes na amostra CNP encontra-se indicada no 

espectro de DRIFT mostrados na Figura 4 e ressaltou essencialmente a presença do 

argilomineral caulinita no material de partida. No espectro aparecem três bandas de 

estiramento do grupo OH em 3697, 3653 e 3621 cm-1 característico deste 

argilomineral. 

 

Uma banda larga com vários desdobramentos, que se estende entre 1103 e 

1008 cm-1, refere-se ao modo de deformação da ligação Si-O tanto da caulinita como 

do quartzo. Uma banda de deformação de amplitude média em 915 cm-1 

corresponde à ligação Al-OH da caulinita, assim como também as bandas 

desdobradas entre 794 e 726 cm-1 e outras intensas entre 540 e 431 cm-1, são 

atribuídas à ligação Si-O-Al deste argilomineral (Gomes, C. F., 1986 e Van Der 

Marel, H. W.; Bentelspacher, H., 1976) 
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Figura 4 – Espectro de DRIFT da amostra CNP. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados dos ensaios no material coletado não indicam a presença de 

haloisita no mesmo, concluindo-se assim, que a amostra estudada procede de um 

depósito de caulim primário, diferente dos mais abundantes na região, de elevada 

pureza em cuja composição a cauliníta predomina, possuindo pequena presença de 

minerais acessórios como quartzo, anatásio e moscovita; e um leve indicativo de 

elementos traços como ferro e sódio.  
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TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF KAOLIN FROM PARÁ 

 

ABSTRACT 
 
The NE of the State of Para, is notable for its large reserves of kaolin for paper. 
Kaolin is a mineral composed of hydrated aluminum silicates such as kaolinite and 
halloysite. The exploitation of these reserves to generate products with higher 
commercial value, especially in the industries of adsorbents and catalysts, is what 
motivates the continuous study of technological properties of the Amazon kaolin’s. 
Thus, this paper presents a technological characterization of a sample of kaolin from 
Pará State by X-ray diffraction, SEM - scanning electron microscopy and infrared 
spectroscopy. The results of preliminary tests indicate that the sample consists for 
the most part by kaolinite present in low concentrations of quartz and anatase. 
 
Keywords: clays, kaolin from the Amazon, kaolin from Pará, mineralogical and 
technological study of kaolin from Pará 
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