
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Análise Termogravimétrica no Estudo de Beneficiamento de Bauxitas. 

Diego S. G. Almeida
1,2

 (IC), Fernanda A. N. G. Silva
1
 (PQ), Francisco M. S. Garrido

1
 (PQ), Marta E. 

Medeiros
1
 (PQ), João A. Sampaio

2
 (PQ). diego.seixas@ufrj.br  

1
Instituto de Química / UFRJ. Av. Athos da Silveira Ramos, 149, Ilha da Cidade Universitária, Rio de Janeiro/RJ. 

2
Centro de Tecnologia Mineral / CETEM-MCT. Av. Pedro Calmon, 900. Ilha da Cidade Universitária, Rio de Janeiro/RJ. 

 

Palavras Chave: Análise Termogravimétrica, Bauxita, Beneficiamento.  

Introdução 

A bauxita é uma rocha de coloração avermelhada; 

no caso das bauxitas do Norte do Brasil seu 

principalmente componente é a gibbsita (Al2O3 

disponível). Dentre as impurezas que compõem esta 

rocha, destaca-se a caulinita (SiO2 reativa). A bauxita 

cristalizada amorfa (BCA), também conhecida como 

marginal, carece de tecnologias industriais que a 

tornem adequada ao aproveitamento no processo 

Bayer, pois a presença de caulinita, em elevados 

teores (razões Al2O3 disponível/SiO2 reativa < 10), 

ocasiona consumo de reagente de processo (NaOH) 

e perda de produto final 
1
.Desta forma, a busca por 

processos de beneficiamento para este tipo de 

bauxita tem se tornado objeto de estudo, sendo que, 

o aproveitamento dos perfis marginais da bauxita 

poderia duplicar as reservas brasileiras. 

O objetivo deste trabalho foi o de utilizar a técnica de 

análise termogravimétrica (TG) para verificar a 

eficiência de um novo processo de beneficiamento
 2

, 

que consiste na adição de CaO e no peneiramento 

(37 µm), realizado nas bauxitas comercial (BC) e 

marginal (BCA).  

Resultados e Discussão 

O processo de beneficiamento propõe o descarte 

das frações granulométricas abaixo de 37 µm, por 

conterem elevados teores de caulinita 
1
. Entretanto, 

as frações superiores a 37 µm (bauxita aproveitável) 

também apresentam gibbsita e caulinita associada, 

sendo necessário controlar a proporção entre elas. 

Os eventos térmicos da bauxita correspondem, 

basicamente, aos das fases minerais gibbsita (α-

Al(OH)3), caulinita (Al4(Si4O10)(OH)8) e alumino 

goethita (α-(Al,Fe)OOH). Os principais eventos 

térmicos são: 

1º evento. 230 - 350°C: desidroxilação da gibbsita: 

Al(OH)3(s)        AlOOH(s) +  H2O(v) 

2 Al(OH)3(s)     Al2O3(s)   +  3 H2O(v) 

2º evento. 450 - 680°C: desidroxilação da AlO(OH) 

formada e desidroxilação da caulinita: 

2 AlO(OH)(s)    Al2O3(s) +  H2O(v) 

Al4(Si4O10)(OH)8(s)  2 Al2O3(s) + 4 SiO2(s) + 4 H2O(v) 

Desta forma, a perda mássica relativa ao 1º evento 

corresponde apenas à perda de H2O proveniente da 

desidroxilação da gibbsita, enquanto que o 2º evento 

corresponde a uma mistura da desidroxilação da 

caulinita e do AlOOH, proveniente de parte da 

gibbsita. De acordo com os resultados obtidos 

(Tabela 1), houve um aumento da perda mássica 

relativa ao 1º evento para a BCA, após ser 

submetida ao beneficiamento, indicando aumento no 

teor de gibbsita (Al2O3 disponível). É possível observar 

também que, após o beneficiamento, as perdas 

mássicas da BCA e BC se aproximam, indicando 

que a bauxita marginal passa a apresentar um 

comportamento térmico semelhante ao da bauxita 

comercial. Isto é um indicativo de que o 

beneficiamento realizado torna a BCA semelhante a 

BC, em termos da porcentagem mássica de gibbsita 

e de caulinita presentes. Estes resultados são 

corroborados por resultados obtidos por outras 

técnicas (DRX, FRX e IV), apresentados em 

trabalhos anteriores
 1
. 

 

Tabela 1. Perda mássica durante os eventos 

térmicos das frações granulométricas acima de 37 

µm das bauxitas BC e BCA antes e após o 

beneficiamento químico. 

Bauxita 

Eventos Térmicos 

Perda Mássica (%) 

Até 350°C Total 

BC  24,27% 29,96% 

BCA  22,64% 29,91% 

BC 4% (m/m) CaO 26,07% 31,64% 

BCA 4% (m/m) CaO 25,29% 31,34% 

 

Conclusões 

A análise termogravimétrica se apresenta como uma 

alternativa interessante para a avaliação do 

processo de beneficiamento de bauxitas marginais. 

O processo de beneficiamento proposto se mostra 

promissor para o aproveitamento comercial da 

bauxita BCA. 
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