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Introdução 
A bauxita do Norte do Brasil é constituída pelas 
seguintes camadas que compõem seu perfil 
geológico: nodular (BN), nodular cristalizada (BNC), 
cristalizada (BC), cristalizada e amorfa (BCBA) e 
amorfa (BA). As camadas BN, BNC, BCBA e BA são 
consideradas marginais por possuírem elevados 
teores de ferro e de sílica reativa, o que dificulta o 
seu aproveitamento econômico.1 
Neste trabalho foi realizada a caracterização 
tecnológica da BN, com foco nos processos de 
beneficiamento que possam tornar parte desse bem 
mineral aproveitável pelo processo Bayer.  
A bauxita BN foi preparada a partir do run of mine 
(ROM), de acordo com as especificações do 
processo. Inicialmente, foi realizada britagem em 
britador de mandíbulas seguido de classificação por 
peneiramento (3,3 mm) e quarteamento. No 
segundo estágio foi feita uma segunda classificação 
(1,68 mm), na qual a fração acima de 1,68 mm 
passou por britagem secundária em britador de rolos 
liso (operando em circuito fechado). A fração abaixo 
de 1,68 mm, obtida na segunda classificação, 
passou por novo peneiramento (291 µm) e a fração 
abaixo de 291 µm foi então peneirada a úmido (37 
µm) para remoção da fração fina. As frações acima 
de 37 µm foram somadas e a amostra resultante foi 
homogeneizada e quarteada. Com esta amostra foi 
feita a análise granulométrica, sendo as frações 
obtidas enviadas à FRX, a DRX e ao IV. 

Resultados e Discussão 
As frações compreendidas entre 1.168 e 37 µm, 
distribuição granulométrica, foram caracterizadas 
por meio da DRX (Figura 1). Esta bauxita é 
essencialmente gibbsitíca (�-Al(OH)3) e encontra-se 
associada aos minerais caulinita ((Al4(Si4O10)(OH)8) 
e hematita (αFe2O3), contendo pequenas 
quantidades de anatásio (TiO2). A composição 
elementar, expressa em óxidos, das frações citadas, 
de acordo com os resultados obtidos por meio da 
FRX (Tabela 1), mostra que o teores de alumina, 
sílica e Fe2O3, variam de 49,7 a 39,2; 6,2 a 25,8; e 
15,9 a 20,2%, respectivamente, indicando que as 
frações mais grossas (>208 µm) possuem maior 
teor de alumina enquanto as mais finas (<104 µm) 
maiores teores de sílica. O teor de Fe2O3 varia 

pouco entre as frações, indicando que a hematita, 
possivelmente, encontra-se associada a gibbsita e a 
caulinita. 
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Figura 1. DRX da amostra de BN e suas frações. 
 

Tabela 1. FRX da amostra de bauxita nodular em 
diferentes frações granulométricas. 

Composição (%) Amostras 
(µm) 

% 
mássica Al2O3 SiO2 Fe2O3 

1.168 33,60 49,1 6,2 17,8 
589 19,29 49,7 6,5 17,1 
208 15,31 48,0 8,2 17,5 
104 10,80 44,8 10,4 18,4 
53 8,36 42,9 14,0 18,5 
-37 19,30 39,2 25,8 15,9 

Conclusões 
As etapas de preparação tiveram como objetivo à 
adequação da amostra para o desenvolvimento dos 
trabalhos segundo os processos industriais. A DRX 
e a FRX informaram a composição mineralógica e 
química desta bauxita. Assim, a bauxita estudada é 
essencialmente gibbsítica e está associada aos 
minerais caulinita e hematita. 
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