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RESUMO
A automação. o controle dos processos produtivos. as exigências dos mercados consumidores c a própria evolução
humana são alguns dos inúmeros propulsores do desenvolvimento científico. O processamento mineral é um exemplo dos
benefícios decorrentes dos avanços tecnológicos.
A maioria dos processos de beneficiamento mineral que objetivam eliminar impurezas c adequar a distribuição
granulométrica dos produtos são realizados via úmido. Atualmentc a caracterização colorimétrica c conseqüentemente
o controle das etapas de beneficiamento dos caulins é realizada através de pastilhas confeccionadas a partir de amostras
secas deste minério. Esta forma de anúlisc além de estar sujeita a erros de amostragem. preparação e medição da amostra
demanda bastante tempo c custos adicionais ao processo.
O equipamento Colorccll utilizado neste trabalho para a medição de polpas de caulim da região norte c sul do Brasil foi
projetado para a produção de tintas. Através deste equipamento a polpa é caracterizada via espectro de retlectáncia c
também através de parámetros c índices colorimétricos calculados a partir do espectro de retlcctância.
Neste trabalho utili/.Ou-sc o sistema de medição de cor mais difundido c recomendado pela CIE (Comission Internacional
de L'Éclairagc ), o CIELAB I976 .
Os índices de alvura. 457 nm Brightncss. apresentados neste trabalho são calculados de acordo com a nonna ISO 2470
(Papcr and board - Mcasurcmcnt of Diffusc Bluc Rctlcctancc Factor (ISO Brightncss)). O índice de amarclamcnto, por
sua vez, é calculado pelo método apresentado na norma ASTM EJ lJ-00 (Standard Practice for Calculating Ycllowncss
and Whitcncss Indiccs from lnstnnncntally Mcasurcd Color Coordinatcs).
Os resultados colorimétricos obtidos a úmido foram correlacionados com as medições a seco c evidenciam a possibilidade
de utilizar-se tal metodologia. c conscqiicntemcntc, os conceitos de colorimetria para a medição on-linc dos parâmetros
colorimétricos no processamento de caulins. Este estudo mostra a vasta aplicabilidade deste trabalho no controle de
processos das empresas que utili/.am a cor como parâmetro de qualidade.
PALAVRAS CHAVE: Caulim. Colorccll, índices de alvura. índice de amarclamcnto. controle de qualidade.

1. O CAULIM E SUAS APLICAÇÕES
Mineralogicamente, o caulim é descrito como uma argila branca, constituído principalmente por caulinita. Devido a seu
pequeno tamanho de partícula c a sua alvura, o caulim é utili/~ldo não só na indústria ccri\mica. como também em papeL
tintas. indústrias de plásticos. de pigmentos. farmacêutica, entre outras aplicações.
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Para adquirir um bom valor comercial os caulins devem estar livres de minerais c elementos químicos contaminantes que
modificam as propriedades físicas c:-;igidas pelo mercado. Os principais minerais contaminantes do caulim. identificados
na forma de quartzo. feldspatos c micas, estão relacionados com suas fases precursoras. Além disto. os ó:-;idos de ferro c
titúnio podem causar mudanças no cor dos produtos.
Os processos de beneficiamento mineral que objctivam eliminar impurc111S c adequar a distribuição granulométrica dos
caulins. cm sua grande maioria, são rcali;.ados via úmido. Os principais processos de beneficiamentos utilizados para
se adequar a distribuição granulométrica do caulim são o pcnciramcnto c o fracionamcnto através de centrifugas. Entre
os processos utili;ados para remoção de impurc;.as do caulim pode-se citar a separação granulométrica. a separação
magnética. a li:-;iviação redutora ou o:-;idantc c a !lotação (Lu;. c Chaves .. 2000).

É na indústria papeleira que o caulim é mais largamente empregado. representando cm torno de úO '% elo caulim
beneficiado. Entre as propriedades resultantes da utili;.ação do caulim na produç:1o de papel pode-se citar a resistência
mccúnica. opacidade, brilho c lisura (Silva. 2000).
O uso do caulim como carga (fi/ler) ou como cobertura (coating) pressupõe que o caulim cm seu estado natural. ou após
beneficiamento. apresente algumas características pela indústria papeleira (ver tabela 1).
Tabela I- Caractcristicas do caulim c:-;igidas pela indústria do papel

Características

Aplicação do caulim
Carga

Alvura ISO ('Yo)

76-

Cobertura

~2

~4

- 90.5

Tamanho de partícula, 'X,< 2 ~un

62 - <) 5

~o

- 1oo

Resíduo mú:-;imo cm 44 111n. %

tU- 0.4

pH (28% sólidos)

5-~
Fonte: Carvalho, I 997.

0.0 I
6-7.5

O caulim é usado como carga cm borrachas c plásticos para aumentar a resistência mccúnica. a resistência <I abrasão
c a rigidez dos produtos. s~jam eles sintéticos ou naturais. No caso do PVC. a caulinita atua também na melhoria das
propriedades clétricas.
Em tintas. é utilizado por ser quimicamente incr1c c possuir elevado poder de cobertura. conferindo ainda propriedades de
lluidez. Uma das dificuldades da indústria mineral é a inexistência de equipamentos adequados para a medição da cor de
polpas de minério durante o processamento mineral. Isto se verifica principalmente para os minerais industriais que são
caracterizados. na maioria das vezes. cm tcnnos de índices de alvura c de amarclamcnto.

2. CARACTERIZAÇÃO DOS CAULINS
Os caulins são argila-minerais constituídos principalmente por caulinita. estruturalmente rormada por lamelas de pcrril
he:-;agonal, cuja fónnula estmtural, segundo Dana (I 97~). é AJ.(Si,P 10 ).(0H)s.
As amostras utilizadas neste trabalho representam três tipos de caulins. provenientes das regiões sul c norte do
Brasil, denominados de A, B. C. A amostra AI representa o produto das etapas de dcsarciamcnto c [racionamento
granulométrico e a amostra A2 é o produto flno após a etapa de alvcjamcnto . A amostra B representa o produto final
de uma segunda empresa. A amostra C foi dividida confonne o local de cole ta na terceira empresa cm: C I - não
beneficiada (ROM). C2 - produto das etapas de dcsareiamcnto e [racionamento c C3 - produto da etapa de separação
magnética.
As características físicas das amostras de caulim estudadas estão detalhadas nas tabelas II a IV. sendo que a composição
química foi dctenninada por 1luorcscência de raios-X c a distribuição granulométrica determinada através de um
granulômetro a difração a laser.
Verifica-se na tabela II que a amostra B apresenta a composição química mais pró:-;ima da caulinita teórica. em tcnnos de
óxido de alunúnio e silício, assim como também apresenta os menores teores de ó:-;ido de rcrro. A amostra A apresenta
o menor teor de óxido de titânio (0. 1%) para as amostras estudadas, ao contrário da amostra C que apresenta os maiores
teores.
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Tabela II -Composição química das amostras estudadas c da caulinita teórica (cm percentagem)
FcoO,

TiO,

'Yo

%

46.3

0.0

'%
0.0

46.6

1.0

0.1

37.7

46.5

0.9

O. I

Amostra

AIOO,
%

Caulinita teórica

39.8

AI

37.7

A2

Si O,

B

39.1

46.0

0.6

0.7

CI

35.5

47.5

1.9

1.5

C2

38.0

44.6

1.9

1.2

C3

38. 1

44.5

1. 9

1.2

Tabela III - Distribuições granulométricas dos caulins estudados
Distribuição granulométrica
Amostra
AI

di O
0.2

A2

d,o

(~tm)

d90
10.7

0.2

1.4
1.4

10.7

B

0.1

0.6

5.1

Cl

0.2

7.8

58.6

C2

0.1

lU

0.8

C3

0.1

OJ

0.8

Com relação a distribuição granulométrica das amostras de caulim observa-se que a amostra C I possui os maiores
tamanhos de partícula por não ter sido submetida a nchuma etapa de beneficiamento para eliminação das fraçõcs
grosseiras. Este mesmo caulim após as etapas de desarciamento e fracionamcnto (amostra C) apresentou a
granulomctria mais fina. A amostra B apresentou uma granulomctria intcnnediária c a amostra A apresenta as maiores
granulomctrias dos produtos de caulim estudados.

Tabela IV - pH das polpas de caulim com 30% sólidos
Amostra

pH

AI

4.6

A2

3.3

B

7.0

CI

5.0

C2

5.5

C3

5.5

Observa-se na tabela IV que o pH das amostras A I c C variando de 4.6 a 5.5 apresentam-se muito semelhantes. esta
característica é particular das amostras cm que mio houve a adição de reagentes químicos. Ao contrário. a amostra A2
apresenta características ácidas resultantes da lixiviação realizada. O pH 7 da amostra B é típico de um produto final.
onde nonnalmentc <üusta-sc a polpa para um condição neutra através da adição de produtos químicos a exemplo do
carbonato de cálcio.

3. CARACTERIZAÇÃO COLORIMÉTRICA ATRAVÉS DO MÉTODO TRADICIONAL E
ATRAVÉS DO SISTEMA COLORCELL
Atualmcntc é crescente a caracteriz.ação de minerais industriais através do uso de suas propriedades colorimétricas
(Conceição. 2000). As indústrias que utilizam a rcflcctância como parâmetro de qualidade nos seus processos objctivam
avaliar as propriedades óticas dos seus produtos. Entre estas propriedades pode-se citar opacidade. brilho. coeficiente
de espalhamento. coordenadas de cromaticidadc. grau de br<mcura (whiteness). índice de alvura c de amarelamcnto
definidos por nonnas técnicas específicas.
Em aplicações de controle de qualidade dos produtos. onde há a necessidade de se quantificar cores. se faz o uso de

625

Varela, J.J. ; Gliese, Conceição, P.N.; R.; Petter, C.O.; Peixoto, C.A.

sistemas colorimétricos. O sistema colorimétrico utilizado neste trabalho e recomendado pelo CIE é o espaço uniforme
CIELAB 1976 (CIEL *a*b*). O iluminante e o observador padrão utilizados na caracterização colorimétrica das
amostras foram, respectivamente, o C e o 2° ( 1931 ). Os índices de alvura e amarelamento apresentados neste trabalho
são calculados, respectivamente, conforme as normas ISO 2470 e ASTM E313 .
O método tradicional de caracterização colorimétrica é realizado através de pastilhas confeccionadas a partir de amostras
secas de minério (Gliese, 1999). Esta forma de análise demanda bastante tempo, além de estar sujeita a erros de
amostragem, preparação e medição da amostra.
O sistema Colorcell, utilizado para a caracterização colorimétrica de polpas de caulim neste trabalho, é uma versão
adaptada do equipamento original, desenvolvido pela empresa RENNER-HERMMANN, para uso em processo contínuo
de fabricação de tintas (Varela, 2002). A idéia básica usada no equipamento Colorcell é a passagem do fluido por uma
célula de medição, onde a medida de reflexão realizada por um espectrofotômetro é obtida por cima de uma lente
projetada para tal propósito.
O sistema Colorcell consiste em: um tanque de aço inox com capacidade máxima de 5 L e um agitador para
homogeneização da polpa (A); uma bomba de polpa com rotação controlável (B); uma célula de medição com lente
de quartzo (C); um espectrofotômetro portátil (D); quatro válvulas para limpeza do sistema (E); algumas mangueiras
para recirculação da amostra (F) e para a limpeza do sistema (G); um painel de controle (H); um micro computador
conectado ao espectrofotômetro (opcional) (I).
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•

•

H

•

Figura 1- Vista geral do sistema Colorcell
Os parâmetros operacionais definidos para o sistema Colorcell foram:
• Vazão do teste = l ,O Llmin
• Volume de polpa por ensaio = 2 L
• Considerando que o sistema não necessita mais do que cinco (5) segundos para realizar uma medida, determinou-se a
quantidade de dez (lO) medidas em um intervalo de aproximadamente um (1) minuto para se caracterizar uma polpa.
• Todas as polpas analisadas foram preparadas a uma concentração de sólidos de 30% em peso.
A caracterização colorimétrica das amostras, através dos dois métodos, está apresentada a seguir. Na figura 2 e 3 estão
apresentados os espectros de reflectância dos caulins determinados através do método tradicional e através do sistema
Colorcell, respectivamente.
Verifica-se a semelhança das formas dos espectros de reflectância dos caulins estudados, com exceção da amostra A 1.
Após a etapa de lixiviação desta amostra, pode-se notar um maior aumento da reflectância na região dos comprimentos
de onda 400 a 550 nm, ilustrado na curva A2; alguns autores atribuem este fato a remoção do ferro livre.
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Figura 3- Espectro de rcllcctância dos caulins determinados atráves do sistema Co lorcc ll

60
50

40
D.ll.lvura

::s
~ 30
>

• !l.rnarelamento

20
lO

o
A1

p,2

B

C1

C2

C3

Armstra

Figunt 4- Índices co lorimétricos dctcnninados através do sistema Colorcc ll

De acordo co m os resultados apresentados na tabela III c na ftgura 4, a amostra C3 possui os menores tamanhos
de partícula c também a menor alvura dos caulins beneficiados (a mostras A2 , B c C3)_ Em relação aos teores de
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co ntaminant es. a amostra B apre senta !Ui '% de ferro totaL sendo este o menor teor da s amo stras estudadas . As amo stras
B c A2 aprese nt am os maiores índices de alvura , ao contrúrio do índi ce de amarclamcnto que revela-se maior para as
amo stras A I c C (ver fi gura 4}
Nas figuras 5 c G cst iío aprese ntados os índices colorimétricos medido s através dos doi s métodos ele caractcri;.aç;1o
colorimétrica.
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4. CONCLUSÃO
Os resultados da caracterização colorimétrica tanto a úmido quanto a seco apresentam variações
que são causadas pelas metodologias adotadas. O sistema Coloreei! mostrou ser robusto e capaz de
caracterizar as amostras de caulim em polpa.
Considerando a soma dos teores de ferro e titânio total das amostras beneficiadas, observa-se que
a amostra A2 possui o menor valor, correspondente a um teor de I,O%, porém apresenta o maior
índice de amarelamento.
Em relação ao tamanho de partícula, a amostra C3 apresenta a menor granulometria dos caulins
estudados e também possui a menor alvura dos caulins beneficiados.
Os coeficientes de correlação para o índice de alvura, aproximadamente igual a 0,89 e de 0,98
para o índice de amarelamento revelam a grande possibilidade de conversão entre os valores
colorimétricos obtidos pelos dois métodos distintos de caracterização colorimétrica.
Para que sejam alcançados resultados melhores, em termos de conversão dos índices, deve-se
entender o efeito das características físicas e químicas das amostras na caracterização colorimétrica
a úmido, especialmente a influência da granulometria e dos teores de óxido de ferro e titânio .
A caracterização colorimétrica das amostras de caulim através do sistema Colorccll além de possibilitar o controle de
qualidade cm tempo real. possibilita a automatização da anf1lise sujeita a muitos erros quando realizada pelo método
tradicional.

Os resultados deste trabalho evidenciam que é possível utili zar a colorimetria para a medição online do processamento do caulim. Adaptando alguns conceitos da indústria de tintas, este estudo
mostra a vasta aplicabilidade da tecnologia Coloreei I no controle de processos das empresas que
utilizam a cor como parâmetro de qualidade.
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