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RESUMO
Os caulins in situ geralmente estão contaminados por hematita (Fe2O3), goethita (FeOOH) e
anatásio (TiO2), minerais de forte coloração que podem prejudicar a qualidade do produto final.
Variações no tamanho de partícula e grau de substituição de elementos químicos causam um grande
impacto sobre as propriedades óticas destes minerais, assim como na sua resposta às operações
unitárias de beneficiamento. O Fe total determinado através de fluorescência de raios-X apresenta
uma baixa correlação com a alvura do caulim, devido à sua inabilidade em diferenciar o Fe contido
nos óxidos/hidróxidos e aquele contido na estrutura cristalina da caolinita, especialmente quando os
óxidos/hidróxidos ocorrem em pequenas quantidades. Este trabalho apresenta uma nova técnica
para quantificar a concentração de impurezas no caulim, utilizando a curva de reflectância na região
visível do espectro eletromagnético (400-700 nm). Esta técnica é baseada em uma reinterpretação
da teoria de Kubelka-Munk, capaz de contabilizar o efeito da concentração e tamanho de partícula
de cada mineral na curva de reflectância de uma mistura, apresentando assim um grande potencial
para redução de custos na lavra e beneficiamento do caulim.
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ABSTRACT
Brazilian kaolin ores are usually contaminated by hematite (Fe2O3), goethite (FeOOH), and anatase
(TiO2), whose strong colors degrade the quality of the final product. Variations in particle size and
degree of element substitution cause a great impact over these minerals’ optical properties, as well
as in their response to processing operations. The total Fe content obtained through X-Ray
Fluorescence (XRF) shows a poor correlation with the brightness of kaolin, due to the inability to
differentiate between the Fe contained in the oxides/hydroxides and the Fe present inside the
crystalline structure of kaolinite, especially when the Fe-bearing minerals occur in small quantities.
This paper presents a new generic technique to quantify oxide/hydroxide impurities in kaolin, based
on reflectance measurements in the visible range of the spectrum (400-700 nm). This technique is
based on a new interpretation of the Kubelka-Munk (K-M) theory, which takes into account the
effect of each mineral’s particle size on a sample’s reflectance spectrum, thus showing a great
potential for cost savings in the mining and processing of the kaolin ore.
KEYWORDS: kaolin; brightness; reflectance; Kubelka-Munk.
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1. INTRODUÇÃO
Para a maioria dos minerais industriais, a cor está diretamente associada com o valor econômico.
Em termos físicos, a principal propriedade que define o termo “cor” é a intensidade de luz refletida
(ou transmitida) por um objeto na banda visível, compreendida entre 400 e 700 nm. Este espectro de
reflectância serve como ponto de partida para diversos fatores colorimétricos, os mais comuns na
indústria mineral sendo a alvura (TAPPI, 1977 e 1986) e o sistema L*a*b* (HunterLab, 2008).
Especificações de qualidade para produtos minerais são geralmente baseadas nesses parâmetros.
O principal parâmetro de qualidade na indústria do caulim é a alvura, uma média ponderada de
valores de reflectância na faixa de 400-510 hm (TAPPI, 1977). Devido à falta de uma propriedade
melhor, os produtores tendem a usar a alvura como uma medida da qualidade do minério in situ e
ao longo das operações unitárias. Porém, o caulim bruto está frequentemente acompanhado de
minerais “contaminantes”. Nos caulins amazônicos, que são o foco deste estudo, os principais
contaminantes são a hematita (Fe2O3), a goethita (FeOOH) e o anatásio (TiO2).
Cada um destes minerais contaminantes possui uma cor distinta e reage de forma diferente durante
o processamento do caulim. Hematita e goethita em particular são pigmentos bastante fortes e em
concentrações de apenas 100 ppm eles podem fazer a diferença entre o produto e o rejeito de uma
usina. Como cada mineral contendo Fe possui uma cor diferente e reage de forma diferente às
operações unitárias, a alvura in situ tende a apresentar uma correlação baixa com a alvura do
produto final.
Medidas de alvura são algumas vezes complementadas com análises de fluorescência de raios-X
para Fe e Ti, mas os teores de óxido total fornecidos por esta técnica também possuem baixa
correlação com a qualidade do produto porque o Fe pode estar sob a forma de hematita, goethita ou
ainda substituindo o Al dentro da estrutura cristalina da caolinita (Al2Si2O5(OH)4). Portanto, uma
técnica mais robusta e capaz de diferenciar cada fase mineral se faz necessária.
A espectroscopia de reflectância difusa tem sido usada para analisar óxidos/hidróxidos de Fe tanto
qualitativamente (TORRENT e BARRÓN, 2003; LIU et al., 2011) quanto quantitativamente (JI et
al., 2002 and 2006). Estes autores correlacionam inclinações e pontos de inflexão em bandas
características de absorção com a concentração de óxidos/hidróxidos em solos naturais.
A abordagem apresentada aqui envolve o uso extensivo da teoria de Kubelka-Munk, que já foi
utilizada para acerto de cor (SCHABBACH et al., 2009 e 2011) e determinação de tamanho de
partícula (OTSUKA, 2004) em uma forma simplificada. Infelizmente, a constante de espalhamento
S é difícil de ser medida para pós, porque as equações exigem uma película fina de material.
Tentativas foram realizadas (GONÇALVES e PETTER, 2007, e GONÇALVES, 2009) mas o erro
experimental tende a ser alto.
Portanto, este trabalho visa desenvolver uma ferramenta para a quantificação de contaminantes
minerais no caulim baseada na teoria de Kubelka-Munk dispensando medidas sobre películas finas.
Esta ferramenta é baseada em uma nova abordagem de duas constantes, que leva em conta
diferenças no poder de espalhamento dos materiais ao longo de todo o espectro medido. O banco de
dados experimental consiste do espectro de reflectância de misturas entre caulins processados e
pigmentos sintéticos de Fe.
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2. TEORIA
As próximas seções descrevem o comportamento do caulim do Rio Capim em termos de alvura e
como a teoria de Kubelka-Munk pode ser utilizada para determinar concentrações a partir do
espectro de reflectância.
2.1. Alvura
É esperado que um produto final de caulim seja o mais branco possível. Uma das maneiras mais
comuns de se quantificar a “brancura” de uma amostra é a alvura ISO (TAPPI, 1977), que é uma
média ponderada de valores de reflectância na faixa compreendida entre 400 e 510 nm. No caso do
caulim, as impurezas minerais exercem um grande efeito sobre a alvura, já que possuem um poder
de absorção de luz maior nesta faixa.
A alvura é um parâmetro eficiente e simples para se comparar diferentes produtos minerais. Porém,
como um parâmetro de controle de qualidade ela deixa a desejar. Cada contaminante exerce um
impacto diferente sobre a cor de uma amostra, e a alvura não é capaz de diferenciar um do outro.
Além disso, cada contaminante responde de forma diferente às operações de processamento,
resultando em uma baixa correlação entre a alvura do material in situ e a do produto final (Figura
1). Teores de Fe e Ti medidos através de fluorescência de raios-X são algumas vezes utilizados
como um complemento para as medidas de alvura, mas essas medidas também falham em
caracterizar adequadamente a qualidade de uma amostra (Figura 2). Apesar de a fluorescência de
raios-X ser uma técnica bastante precisa, ela não é capaz de diferenciar entre o Fe estrutural e o Fe
contido nos óxidos/hidróxidos. Em amostras de alta alvura, o teor de Fe estrutural pode ser maior do
que o teor contido nos contaminantes. Ainda, um contaminante de alta absorção em concentração da
mesma ordem de magnitude do limite de detecção da fluorescência de raios-X (geralmente 0.010.05%) pode ter um grande impacto sobre a alvura da amostra. E fatores como tamanho de
partícula, agregação de partículas, substituição de elementos, etc. fazem com que duas amostras
com o mesmo teor de Fe e Ti possam ter alvuras bastante diferentes.

Figura 1. Dispersão da alvura do material in situ (após peneiramento em 44 µm) e após processo simulado em
laboratório. O processo consistiu de centrifugação, separação magnética e branqueamento com ditionito de
sódio. A baixa correlação é devida a variações nas proporções entre os minerais contaminantes.
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Figura 2. Dispersão da alvura da amostra contra teores de Fe e Ti determinados através de fluorescência de
raios-X. Apesar de os dados apresentarem uma tendência geral, fatores como variabilidade nos teores de
contaminante, tamanho de partícula e Fe estrutural impedem o estabelecimento de uma correlação útil.

2.2. A teoria de Kubelka-Munk
A teoria de Kubelka-Munk é largamente utilizada em indústrias como a do papel (principal
consumidora do caulim do Rio Capim), tintas e têxteis, onde a cor é uma propriedade importante.
As Equações 1 e 2 são descritas por Kortüm (1969) em sua compilação das deduções de Kubelka e
Munk:
𝐾 (1 − 𝑅∞ )2
=
𝑆
2𝑅∞

(1)

1
1 − 𝑎𝑅0
𝑐𝑜𝑡ℎ−1
𝑏
𝑏𝑅0

(2)

𝐹=

𝑆𝑑 =

onde K é o coeficiente de absorção de luz por unidade de comprimento, S é o coeficiente de
espalhamento de luz por unidade de comprimento, R∞ é a reflectância de uma camada opaca de
material, R0 é a reflectância de uma camada fina sobre um fundo preto, 𝑎 = 0.5(1⁄𝑅∞ + 𝑅∞ ), 𝑏 =
√𝑎2 − 1, d é a espessura da camada, e F é o valor da função de Kubelka-Munk (adimensional). A
Eq. 1 é aplicável no caso opaco (onde a película é espessa o suficiente para que não haja
transmitância) e a Eq. 2 é utilizada películas finas e transparentes. À medida em que 𝑑 → ∞, R0
tende para R∞ e a Eq. 2 tende para a Eq. 1. Utilizando ambas é possível calcular as constantes K e S
de um dado material em um dado comprimento de onda .
Em alguns casos a preparação de uma camada fina e homogênea de material e a medida da sua
espessura é complicada. Isto é especialmente verdadeiro para pós secos. De acordo com a Eq. 2,
quanto maior for o espalhamento de um dado material, mais espessa a película pode ser para que R0
e R∞ tenham um contraste alto o suficiente que possibilite o cálculo das constantes com uma boa
precisão. Gonçalves (2009) obteve películas de caulim de 30-50 µm de espessura, porém não
homogêneas. Além disso, as películas não reproduziam o estado em que o caulim se encontra
durante as medidas de alvura.
Portanto, a fim de evitar estes erros experimentais, foi testada uma nova metodologia proposta por
Gonçalves et al. (2012), que envolve somente medidas sobre as pastilhas prensadas, ou seja, no
caso opaco. De acordo com os autores, o valor de F para uma mistura de minerais pode ser dada por
𝐹=
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Onde ci representa a concentração do mineral i e αiR representa a sua razão de espalhamento, ou
seja, a proporção entre o poder de espalhamento do material e o de uma referência. Utilizando a
mesma referência para todos os minerais é possível então evitar medidas com películas finas.
Em geral, a reflectância é medida em um conjunto de n comprimentos de onda, e n > m.
Manipulando a equação acima e repetindo-a para cada comprimento de onda medido é possível
chegar ao seguinte sistema:
𝛾11
𝛾21
⋮
𝛾𝑛1
[ 1

𝛾12
𝛾22
⋮
𝛾𝑛2
1

⋯
⋯
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⋯
⋯
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(4)

Onde 𝛾𝑖𝑗 = 𝛼𝑖𝑗 (𝐹𝑖𝑗 − 𝐹𝑗 ).

A solução deste sistema (por mínimos quadrados, uma vez que o número de linhas é maior que o de
colunas) é o vetor de concentrações que fornece o melhor ajuste possível para o espectro de
reflectância medido. Para evitar que as regiões mais escuras (de maior F) do espectro medido
recebam maior peso que as regiões claras, é recomendado que se normalize cada vetor γ. Uma vez
que a Eq. 4 pode ser interpretada como uma condição de ortogonalidade entre dois vetores, a
normalização de γ não afeta a sua validade.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
Para testar e exemplificar a nova técnica, hematita e goethita sintéticas (d50 = 0.23 e 0.21 µm,
respectivamente) foram sistematicamente misturadas com uma amostra de caulim processado do
Rio Capim (d50 = 4.2 µm, alvura 90.3 ISO). As medidas de reflectância foram realizadas com um
espectrofotômetro Technidyne ColorTouch 2 na faixa de 400-700 nm com um intervalo de 5 nm.
Seguindo o procedimento padrão para o preparo de amostras na indústria do caulim (TAPPI, 1986),
amostras secas foram pulverizadas por 30 segundos em um pulverizador Technidyne Anglo, que
também serviu como instrumento de mistura. Em seguida, amostras de 40 mm de diâmetro foram
prensadas manualmente para formar uma pastilha (≈ 250 KPa) e medidas no espectrofotômetro.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A técnica foi validada utilizando quinze misturas entre os três materiais, no intervalo de 0-25000
ppm. Os valores de reflectância de cada mistura foram transformados para F (Eq. 1) e as
concentrações de pigmento foram calculadas (Eq, 4). O modelo funcionou bem, com um erro
máximo absoluto de aproximadamente 1800 ppm (Tabela I). O modelo mostrou uma boa precisão
mesmo para misturas de alvura bastante baixas (35-50).
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Tabela I. Comparação entre as concentrações reais e calculadas de hematita e goethita.

Mistura

Alvura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

85.0
76.2
74.9
71.4
60.3
65.5
70.9
51.1
50.8
37.7
36.1
50.8
49.4
55.9
66.1

Concentração (ppm)
Real
Calculada
Hematita
Goethita
Hematita
Goethita
233
108
277
113
516
1505
533
1439
1023
765
1118
780
972
2160
1026
2084
2624
4163
2874
4426
3098
174
3561
249
166
3553
198
3664
4692
9155
4786
8989
8805
5585
7681
4334
18567
8907
17739
8876
11678
25155
11385
24551
7192
8766
6164
6941
9463
3069
9311
3201
3184
7077
3310
6982
1884
2100
2160
2346

5. CONCLUSÕES
A espectroscopia de reflectância difusa demonstrou o potencial para ser uma ferramenta rápida,
barata e precisa para a determinação das concentrações de hematita e goethita no caulim baseandose somente em medidas de pastilhas prensadas, utilizadas corriqueiramente nesta indústria. Ao
contrário das técnicas mais comuns, ela permite a quantificação de cada fase mineral em pequenas
quantidades, fornecendo mais informações sobre a qualidade e processabilidade do caulim bruto.
Com a possibilidade de determinar qualquer concentração de óxidos/hidróxidos possível, este
modelo pode ser utilizado como uma ferramenta auxiliar no planejamento da lavra e controle do
processo sem forçar o produtor de caulim a se apoiar somente em medidas de alvura e análises de
fluorescência de raios-X.
A fim de implementar esta técnica na prática industrial, é necessário estudar os contaminantes
naturais da jazida, levando em consideração as diferenças de tamanho de partícula.
Ao se trabalhar no estado opaco, as constantes absolutas K e S podem ser substituídas por F
(facilmente medido ou estimado) e a constante relativa , evitando assim medidas no estado
transparente.
A formulação apresentada é genérica e utilizável em qualquer caso em que a teoria original seja
válida. Medidas em um espectro mais amplo (incluindo o ultravioleta e o infravermelho) podem
melhorar a precisão da técnica.
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