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A colorimetria é uma técnica que as empresas aplicam em atividades onde a cor é um 
parâmetro importante medido durante a fabricação de seus produtos. Na indústria do 
caulim, a cor do minério bruto é um item fundamental para o aproveitamento 
econômico da jazida. De um modo geral, o beneficiamento dos blocos de caulim passa 
pela avaliação prévia e subjetiva da cor do minério bruto. Através dela, o profissional 
da lavra define se os blocos devem ser aproveitados ou rejeitados. A técnica para a 
avaliação de caulins por espectro-colorimetria está sendo desenvolvida para se tornar 
uma ferramenta auxiliar e objetiva na definição de blocos economicamente viáveis. O 
espectro-colorimetro fornece o espectro de reflectância e os parâmetros colorimétricos 
do minério bruto, importantes para a avaliação do caulim bruto. Aplicando-se essa 
técnica, avaliou-se algumas variedades de caulim sedimentar de uma jazida da região 
amazônica e obteve-se formas distintas de espectros. Nesse trabalho são apresentados 
os procedimentos necessários à caracterização do minério pela técnica de espectro
colorimetria e os resultados obtidos nas variedades do minério analisado. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esse estudo está relacionado com minério de caulim. Trata-se de procedimentos 
desenvolvidos especificamente para a caracterização do minério, considerando suas 
propriedades colorimétricas. 

A escolha de blocos para a lavra e o beneficiamento geralmente é definida, no 
campo, por meio das características físicas do material; isto é, textura, mineralogia e, 
especialmente, cor do minério bruto. Sendo a cor uma característica fundamental para 
a definição de blocos econômicos, investiu-se numa ferramenta alternativa para 
auxiliar o técnico da lavra, na sua decisão de beneficiá-los ou rejeitá-los. 

A avaliação de diversas variedades de caulim bruto de uma jazida sedimentar, 
permitiu uma classificação litológica baseada nos parâmetros colorimétricos medidos 
em espectro-colorímetro. Os minerais contaminantes do caulim absorvem a luz 
incidente na amostra, em faixas determinadas de comprimentos de onda, gerando 
formas distintas de espectros de reflectâncias. Essas formas, segundo MALENGREAU 
et a!. (1994), diferem conforme a natureza dos minerais contaminantes. 

O estudo teve início com a seleção de variedades diferentes de caulim bruto 
coletadas na jazida. Apresenta-se, a seguir, uma abordagem geral sobre caulim e 
colorimetria, descreve-se os procedimentos para a implementação da classificação 
colorimétrica e, finalmente, apresenta-se os resultados de algumas variedades de 
caulim, classificadas conforme a metodologia apresentada. 

2 OCAULIM 

A palavra caulim identifica uma rocha composta essencialmente de caulinita, 
com baixo teor de ferro e de cor geralmente branca. O termo também é utilizado para 
denominar o produto final do beneficiamento da rocha, de real valor econômico. 

2.1 MINERALOGIA 

O mineral caulinita faz parte do grupo dos minerais argilosos que são, 
essencialmente, silicatos de alumínio hidratados (DANA, 1974). Sua composição 
química é Al4(Si40 10)(0H)8, contendo 39,5% de Ah03, 46,5% de Si02 e 14% de H20. 

O sistema cristalográfico da caulinita é monoclínico. O mineral tem forma 
prismática, em placas diminutas, delgadas e configuradas em hexágono ou rombo 
(DANA, 1974). 

2.2 GÊNESE DAS JAZIDAS 

Os depósitos de caulins são classificados em dois tipos: primários e 
secundários. Os depósitos primários são originados pelo intemperismo das rochas 
primárias, principalmente das ígneas ricas em feldspatos. Ocorrem próximos à ou na 
superfície (MURRA Y & PA TTERSON, 1983 ). Além do intemperismo, a caulinização 
ocorre por diagênese e por ação hidrotermal (MANNING, 1995). 
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Os caulins secundários são depósitos que apresentam maior amplitude 
volumétrica quando comparados com os primários, constituindo uma característica 
econômica importante. Os caulins sedimentares podem ser classificados em três 
grupos: caulim sedimentar, areias cauliníticas e ball clays. Há, entre esses grupos, 
tipos transicionais contínuos entre dois e até três grupos (BRISTOW, 1987). 

2.3 PRINCIPAIS DEPÓSITOS 

Ocorrências de caulins são comuns em diversos países. O Brasil é um dos mais 
importantes produtores mundiais em termos de volume, valor e qualidade. As reservas 
brasileiras estão distribuídas em diversos estados e, em 1992, as estimativas de 
reservas totais foram de 1 ,7 bilhão de toneladas. Destacam-se, nesse contexto, os 
estados do Pará e do Amapá que detêm cerca de 70% das estimativas oficiais. Esses 
depósitos são do tipo sedimentar. Os estados do Centro-Sul detêm reservas 
predominantemente primárias. A produção total, em 1995, ultrapassou 2 milhões de 
toneladas, das quais 1,07 milhões corresponderam aos caulins dos tipos coating e 
filler, tratadas em usinas de beneficiamento (DNPM, 1996). 

Nos demais países, as principais reservas e os maiores produtores de caulim são 
os Estados Unidos, com reservas estimadas entre 7 e 1 O bilhões de toneladas 
(LOUGHBROUGH, 1993). O Reino Unido é o segundo maior produtor mundial de 
caulim de alta qualidade. Em 1995, suas reservas eram de 300 milhões de toneladas e 
sua produção foi de 2,7 milhões de toneladas (DNPM, 1996). 

2.4 PROPRIEDADES 

O aproveitamento industrial de uma jazida está associado às características do 
depósito. Assim, propriedades como alvura, tamanho de partículas e mineralogia 
associada, entre outras, indicarão o uso adequado após beneficiamento. Cristalinidade, 
tamanho e forma das partículas são fatores importantes que influenciam nas 
propriedades reológicas e éticas dos caulins. Essas, por sua vez, têm influência na 
aplicação industrial. O tamanho das partículas tem influência na aplicação comercial e 
o ponto de controle é 2 j.lm (MURRA Y, 1964). 

A principal propriedade ótica avaliada em caulins é a alvura: quanto maior, 
melhor. O valor da alvura pode ser expresso pela reflectância em diferentes 
comprimentos de onda (GRIMSHAW, 1971). Os processos de beneficiamento do 
caulim objetivam a retirada do quartzo e dos minerais contaminantes (variedades com 
ferro e com titânio) que diminuem o valor da alvura. 

2.5 APLICAÇÕES INDUSTRIAIS 

O caulim apresenta propriedades físicas e químicas que permitem seu uso como 
matéria-prima em diversos produtos industrializados. Produtos inseticidas, cosméticos, 
veterinários, catalisadores para refino do petróleo, fármacos, cimentos e detergentes, 
entre outros, contêm caulim em suas composições (CLARK, 1982; MURRA Y, 1964). 
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Mas é em um grupo principal de produtos industrializados que se concentra o uso do 
caulim mundialmente produzido: papéis, tintas, cerâmicas, borrachas e plásticos. 

3 A COLORIMETRIA 

A colorimetria é uma técnica aplicável em diversos ramos das atividades 
industriais, onde a cor tem importância para a produtividade das empresas. Para a 
indústria da mineração, essa técnica vem sendo utilizada para a caracterização de 
caulins amazônicos, em trabalhos desenvolvidos pela equipe de colorimetria do 
Laboratório de Processamento Mineral, do Departamento de Minas, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Na avaliação de caulim ROM, a alvura é um parâmetro 
colorimétrico fundamental para o seu aproveitamento econômico. 

3.1 FUNDAMENTOS 

Sob o ponto de vista puramente tisico, a produção de cor requer três fatores: 
uma fonte de luz, um objeto a ser iluminado e um detector fotosensitivo. O sistema 
ótico humano é sensível às radiações de comprimento de onda entre 380 e 780 nm. 
Esse intervalo é subdividido em diferentes faixas de estímulo colorido (BILLMEYER 
& SALTZMAN, 1966; DORDET, 1990), conforme mostrado no quadro 1. 

O olho humano percebe três diferentes estímulos de cor: azul, verde e vermelho. 
Assim, qualquer cor pode ser composta pela adição dessas três cores. Esse fato foi a 
base da evolução técnica para a medição de cores (DORDET, 1990). 

QUADRO 1: As cores detectadas pelo olho humano. 

COMPRIMENTO DE ONDA (nm) COR PERCEBIDA 

380-436 violeta 
436-495 azul 
495- 566 verde 
566- 589 amarelo 
589- 627 laranja 
627- 780 vermelho 

Quando a luz incide sobre um objeto, um ou mais fenômenos pertinentes à cor 
pode acontecer: transmissão, absorção e reflexão. Quando não há absorção da luz e a 
reflexão for total, diz-se que o material é branco, mas se houver absorção o material é 
colorido. 

Os materiais podem ser classificados em três grandes grupos: opacos, 
transparentes e translúcidas. São opacos aqueles que não deixam passar radiação 
através deles. São transparentes os que não modificam muito a trajetória da radiação 
incidente. São translúcidas os que modificam a maior parte do fluxo incidente, 
transmitindo ou refletindo em direções distintas da incidência (LOZANO, 1978). Esse 
trabalho relaciona-se com os materiais opacos. 
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3.2 O ESPECTRO DE REFLECT ÂNCIA 

A quantidade de luz difusa mais especular refletida é o que se denomina de 
reflectância. O efeito da luz sobre objetos opacos pode ser avaliado por meio das 
curvas de reflectâncias, que mostram a fração da luz refletida pelo objeto, em cada 
comprimento de onda. Os objetos coloridos sempre refletem a luz de suas próprias 
cores e absorvem as outras tonalidades (BILLMEYER & SAL TZMAN, 1966). 

O olho humano, o sistema nervoso e o cérebro formam o sistema mais 
importante para a detecção das cores. Além desse sistema, as cores podem ser medidas 
por meio dos fotodetectores denominados colorimetros ou espectro-colorimetros. A 
resposta espectral desses equipamentos é diferente para diferentes comprimentos de 
onda (BILLMEYER & SAL TZMAN, 1966). 

3.3 QUANTIFICAÇÃO DA ALVURA 

Existem variadas fórmulas para a quantificação da alvura. Nesse estudo, os 
caulins foram avaliados no equipamento espectro-colorimetro da marca HunterLab, 
modelo Ultra Scan XE, com a ajuda do software Universal, que calcula a alvura (457 
nm Brightness) com base na tabela 2 da norma T APPI (Technical Association of the 
Pulp and Paper Industry) T 452 om-87, utilizando, também, os métodos apresentados 
na norma T APPI T 525 om-86. Na implementação do software, a alvura 457 é uma 
média ponderada da reflectância entre os comprimentos de onda de 400 a 51 O nm, 
cujos cálculos seguem os critérios estabelecidos nas normas citadas (HUNTERLAB, 
1995). 

4 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS E RESULTADOS RELE V ANTES 

De um modo geral, a escolha dos blocos para o beneficiamento de caulim ROM 
(run-ofmine) é feita através das caracteristicas mineralógicas , texturais e pela cor do 
minério in situ. O minério muito branco origina um produto final de excelente 
qualidade; o minério com contaminantes (ferro e titânio) em excesso corresponde a 
tipos litológicos de cores avermelhadas, que são facilmente identificados em campo 
apenas pela percepção visual e são rejeitados . Entretanto, quando os contaminantes 
ocorrem em concentrações menores no minério, a decisão de rejeitar ou de aceitar 
determinados blocos, com base na percepção visual, pode comprometer a qualidade e 
o custo do produto final desejado. 

Essa técnica identifica padrões de espectros de reflectância, na faixa de 
comprimentos de onda do visível, de algumas variedades de caulins ROM com 
variados teores dos contaminantes ferro e titânio. 

4.1 DISPERSÃO DO CAULIM ROM 

A primeira etapa do tratamento da amostra é a dispersão do minério. É muito 
importante que as partículas de caulinita estejam completamente liberadas entre si e de 
seus contaminantes, para a fidelidade do formato das curvas e dos resultados obtidos 
no espectro-colorímetro. 

453 



4.1.1 Procedimentos 

As amostras estudadas foram coletadas de uma jazida de caulim sedimentar da 
região amazônica. Os procedimentos foram realizados sob duas formas diferentes: 
dispersão mecânica e dispersão manual. A eficácia da dispersão pode ser avaliada 
visualmente e em lupa binocular, pela análise do material retido em peneiras 
granulométricas (usualmente 500, 149 e 44 ｾｭＩ Ｎ＠ A dispersão manual foi 
implementada porque desejava-se comparar a eficácia entre os dois procedimentos de 
dispersão, bem como o efeito da ação mecânica da dispersão no tamanho das 
partículas, razão pela qual desenvolveu-se estudos granulométricos nos materiais 
obtidos nos dois processos. 

4.1.1.1 Dispersão mecânica 

Os testes de dispersão mecânica ocorreram em 200 gramas de amostra (base 
seca), com variação dos seguintes parâmetros: 
- tipo de água: natural, destilada e deionizada; 
-volume de água: basicamente 300 e 600 mi; 
- volume de solução dispersante: variado. A solução dispersante utilizada foi uma 
mistura de hexametafosfato de sódio com carbonato de sódio, em concentração 3,5% 
PN; 

- tempo de agitação: variado; 
- tipo de equipamento: liqüidificador comercial e agitador mecânico com hélice e com 
pá. 

Posterior à dispersão, a polpa foi submetida à separação granulométrica em 
pereiras 149 e 44 ｾｭＮ＠ Os materiais retidos nas peneiras foram secados em estufa e 
avaliados em lupa binocular e em granulômetro à difração laser. O passante na peneira 
44 J.!m foi avaliado somente no granulômetro. 

4.1.1.2 Dispersão manual 

Os testes de dispersão manual foram aplicados em 5 alíquotas da mesma 
amostra e com os mesmos parâmetros definidos como padrão nos testes de dispersão 
mecânica. Cada alíquota foi dividida em duas partes, sendo uma para o teste manual e 
a outra para o mecânico. Os procedimentos para a dispersão manual foram : 
- formação de polpa com 200 gramas de amostra, 300 mi de água natural e 32 mi de 
solução dispersante; 
- aplicação de ultra-som na polpa à freqüência de 40 kHz e tempo de 15 minutos, para 
a dispersão prévia das partículas; 
- sucessivas fricções manuais leves no material, em peneiras 500, 149 e 44 J.Lm, até a 
máxima liberação possível entre as partículas em cada peneira. 

Os materiais retidos nas três peneiras foram igualmente secados em estufa e 
avaliados em lupa binocular e em granulômetro à difração laser. O passante 44 1-1m 
também foi avaliado somente no granulômetro. 
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4.1.2 Resultados 

4.1 .2.1 Dispersão mecânica 

No projeto experimental não procedeu-se à interação entre todos os parâmetros, 
mas os testes levaram à indicação das melhores alternativas para a dispersão mecânica 
do caulim ROM. Os resultados estão no quadro 2. 

O objetivo com os experimentos foi a avaliação dos materiais retidos nas 
peneiras 149 e 44 Jlm. A dispersão seria boa se houvesse um mínimo de caulim retido 
nas peneiras. Além do caulim, os minerais observados na lupa binocular foram o 
quartzo e os minerais opacos. O quadro 2 mostra que nas alternativas A e C obteve-se 
a dispersão ótima; isto é, não houve agregados de caulim retidos nas peneiras. 
Entretanto, considerando a baixa porcentagem de material retido total nas peneiras, 
bem como a baixa porcentagem de caulim não disperso na peneira 44 Jlm, qualquer 
das alternativas de A a H poderia ser adotada como padrão para os procedimentos 
subseqüentes do estudo. Por ser mais prático, adotou-se a alternativa G como padrão. 

4.1.2.2 Dispersão manual 

Os resultados com a dispersão manual nas 5 alíquotas analisadas encontram-se 
no quadro 3. Nesse quadro, também são apresentados os resultados com a dispersão 
mecânica nas mesmas alíquotas. Observa-se que a massa retida nos dois métodos não é 
significativa e os valores, em ambos, ficaram muito próximos, atestando a eficácia do 
método de dispersão mecânica adotado para esse estudo. Em lupa binocular, os 
materiais retidos nas peneiras são essencialmente quartzosos (> 95%). 

4.2 CARACTERIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA 

O estudo granulométrico dos materiais resultantes dos dois processos de 
dispersão foi realizado em um granulômetro à difração laser da marca francesa Cilas, 
modelo I 064. Esse equipamento não é usual na indústria do caulim, que prefere o 
equipamento Sedigraph, de princípio operacional baseado na velocidade de 
sedimentação das partículas, segundo a lei de Stokes. Entretanto, estudos 
desenvolvidos por SABEDOT & PETTER ( 1997) demonstraram que o equipamento à 
difração laser tem eficácia analítica muito semelhante ao Sedigraph, com algumas 
vantagens operacionais e resultados confiáveis para análises de material caulinítico. 

4.2.1 Procedimentos 

Os dois processos de dispersões geraram, cada um, dois matenats: um, de 
granulometria grossa(> 44 Jlm) e outro, de granulometria fina (< 44 Jlm). As quatro 
frações foram analisadas separadamente no granulômetro à difração laser. Essas 
análises permitiram verificar a influência da ação mecânica da dispersão nas partículas 
do caulim ROM. 
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QUADRO 2: Resultados dos testes de dispersão mecânica com múltiplas variações em amostras de caulim ROM. 

> 149!1m < 149 >44 micra 
ALTER- TIPO DE VOLUME VOL DE TEMPO DE EQUIPAMENTO RET. RET 
NATIVA ÁGUA DE ÁGUA SOLUÇÃO AGITAÇÃO TOTAL QUARTZO CAULIM OPACOS TOTAL QUARTZO CAULIM 

(mi) (mi) (min) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

A DEIONIZADA 300 32 10 LIQUIDIFICADOR 0,35 99 o I 0,31 99 o 
B NATURAL 300 64 lO LIQUIDIFICADOR 0,40 99 o I 0,30 98 I 

c DESTILADA 600 64 lO LIQUIDirJCADOR 0,43 99 o I 0,30 98 o 
D DESTILADA 300 32 10 LIQUIDIFICADOR 0,41 94 5 I 0,32 95 3 
E DESTILADA 300 16 lO LIQUIDIFICADOR 0,37 94 5 I 0,44 95 4 

F DESTILADA 245 13 lO LIQUIDIFICADOR 0,40 85 15 RAROS 0,40 95 4 

G NATURAL 300 32 lO LIQUIDIFICADOR 0.87 70 29 I 0,07 92 5 
H DESTILADA 600 32 lO LIQUIDIFICADOR 0,42 98 I I 0,36 90 9 
I NATURAL 300 16 lO LIQUIDIFICADOR 0,39 98 I I 0,44 49 49 
J DEIONIZADA 300 16 lO LIQUIDIFICADOR 0,50 95 4 I 0,82 30 69 
K DESTILADA 300 16 5 LIQUIDIFICADOR 0.49 90 lO RAROS 1,76 19 80 

L DESTILADA 525 5 lO LIQUIDIFICADOR 0.44 95 4 I 1,84 4 95 

M DESTILADA 1715 I lO LIQUIDiriCADOR 0,41 90 lO RAROS 3,54 2 97 

N DESTILADA 300 32 5 I.IQIJIDIFICADOR 0,76 20 80 RAROS 1,91 I 98 

o DESTILADA 300 16 30 AGITADOR-PÁ 30,79 o 100 o 7,58 I 98 
p DESTILADA 300 16 30 AGITADOR-II t. I.ICE 30,69 o 100 o 7,57 I 98 
Q DESTILADA 300 16 30 AGITAOOR-flfi.ICE 22,97 o 100 o 5,75 I 98 

R DESTILADA 300 16 30 AGITAOOR-PÁ 55.42 o 100 o 22,12 o 100 
- - ---- - L... - -- --
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QUADRO 3: Massa retida (%) em peneiras granulométricas, após dispersões 
mecânica e manual em amostras de caulim ROM. 

DISPERSAO MECANICA DISPERSAO MANUAL 

+149 J.lffi -149 +44 J.lffi +44 J.lffi +149 J.lffi -149 +44 J.lffi +44J.1m 

0,35 0,31 0,66 0,49 0,21 0,70 
0,41 0,28 0,68 0,47 0,24 0,71 
0,40 0,30 0,70 0,52 0,23 0,74 
0,43 0,30 0,73 0,53 0,25 0,78 
0,42 0,33 0,75 0,59 0,26 0,85 
0,40 0,30 0,70 0,52 0,24 0,76 

4.2.1.1 Material grosso do caulim ROM 

As frações grossas (> 44 JJm) das dispersões mecamca e manual são 
constituídas, basicamente, de quartzo liberado e cerca de 1 a 5% de minerais opacos 
(óxidos de ferro e de titânio) . Devido ao limite operacional do granulômetro, que 
avalia partículas de tamanhos inferiores a SOO Jlm, fez-se um corte granulométrico 
nessa malha e avaliou-se os grãos do material na faixa de 500 a 44 Jlm. 

4.2 .1.2 Material fino do caulim ROM 

As frações finas ( < 44 Jlm) dos dois processos de dispersão são essencialmente 
caulinita com baixa porcentagem de quartzo . As polpas resultantes dos dois processos 
foram quarteadas sucessivamente até a obtenção de amostras representativas . 
Posteriormente, foram levadas em um copo becker a um agitador mecânico onde, com 
o auxílio de uma pipeta , foram retiradas alíquotas para a análise no granulômetro. 

4.2.2 Resultados 

4.2.2.1 Material grosso do ROM 

No quadro 4 são mostrados os resultados dos principais diâmetros da avaliação 
granulometrica desse material. Os números indicam que a dispersão mecânica 
provocou uma diminuição em cerca de 30% no tamanho médio (D50) das partículas 
grossas, constituídas basicamente de quartzo . Esse resultado tem relação com a textura 
do mineral , que apresenta-se intensamente fraturado no minério ROM, visível em lupa 
binocular. A figura 1 mostra as curvas granulométricas da faixa analisada. 

QUADRO 4: Comparação entre as granulometrias dos principais diâmetros do 
material grosso, provenientes de dispersões mecânica e manual de caulim ROM. 

GRANULOMETRIA (J.lm) 

DIÂMETRO DISP. MANUAL DISP. MECANICA V ARIAÇAO (%) 

DIO 91 76 -16,5 
Dso 224 !58 -29,5 
o •• 400 276 -31,0 
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4.2.2.2 Material fino do ROM 

O quadro 5 mostra os resultados dos principais diâmetros do material inferior a 
44 !Jm, analisado no granulômetro. Esse material é constituído, basicamente, por 
caulinita. A figura 2 mostra as cutVas granulométricas correspondentes às análises. 
Através dela, obsetVa-se que na fração mais fina {< 0,5 !Jm), granulometria 
predominante da caulinita, praticamente não houve alteração. Entretanto, na fração 
acima de 1 !J.m, onde o material é essencialmente quartzoso, a ação mecânica da hélice 
do liqUidificador alterou bastante o tamanho original dos grãos. No quadro 5, verifica
se que no diâmetro D9o a variação foi de 61,5%. A textura fraturada do quartzo 
favorece a desagregação do mineral. 

QUADRO 5: Comparação entre as granulometrias dos principais diâmetros do 
material fino, provenientes de dispersões mecânica e manual de caulim ROM. 

ｇｒａｎｕｌｏｾａＨｾｭＩ＠

DIÂMETRO DISP. MANUAL DISP. MECANICA V ARIAÇAO (%) 

D,o 0,09 0,09 o 
Dso 0,45 0,42 -6,7 
090 9,83 3,78 -61,5 
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FIGURA I : Distribuições granulométricas de minerais de quartzo na faixa 
500 a 44 !J.m, originados por dispersões mecânica e manual de caulim ROM. 
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Diâmetro de paniwlas (mim) 

.......... . Disperdo mecânica __ Dispers&o manual 

FIGURA 2: Distribuições granulométricas de minério de caulim ROM, 
passante em malha 44 ).llll, após dispersões mecânica e manual. 

4.3 CONFECÇÃO DE PASTILHAS PARA A A V ALIAÇÃO COLORIMÉTRICA 

A avaliação colorimétrica do caulim é realizada em pastilhas do material, que 
são levadas ao espectro-colorimetro para a determinação da alvura e do espectro de 
reflectância, entre outros parâmetros colorimétricos. 

A indústria do caulim segue normas internacionais de preparação das pastilhas, 
mas as empresas adaptam procedimentos conforme a natureza da jazida. Nesse estudo, 
seguiu-se os fundamentos da norma T APPI 534 pm-92, "Alvura de Argilas e Outros 
Pigmentos Minerais". 

4.3.1 Procedimentos 

Depois de disperso e seco, o caulim aglomera-se formando torrões levemente 
endurecidos. Para desagregar esse material, a norma T APPI 534 sugere o uso do 
equipamento Junke & Kunkel, pulverizador à hélice que opera com rotação de 20.000 
rpm. Esse dispositivo não apresentou eficácia no caulim estudado, porque além de 
exigir constante interferência manual, a ação pulverizadora foi irregular. Implementou
se mais três métodos de pulverização e o equipamento escolhido foi o pulverizador 
Mixer Mill, que opera como um moinho de bolas, porém com movimentos oscilatórios 
e vibratórios concomitantes. Foi o equipamento que dispersou melhor e mais 
homogeneamente o material seco, agilizou a operação e melhor preservou a 
granulometria do quartzo, requisito recomendável para o estudo. 
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Posterior à dispersão seca, o material é prensado em anéis de aço inoxidável, 
com o auxílio de uma prensa manual, idêntica à citada na referida norma T APPI, 
originando a pastilha com 4,5 centímetros de diâmetro c 0,5 centímetro de espessura. 

A pastilha é a unidade tisica para a obtenção dos dados colorimétricos no 
espectro-colorimetro. É muito importante que sua superficie seja uniforme para evitar 
a dispersão da luz incidente do espectro-colorímetro. Além disso, também é 
importante que não ocorra segregações dos contaminantes na prensagem do material, 
para evitar valores diferentes em diferentes posições de leitura na pastilha. 

Como a metodologia foi adequada ao objetivo do estudo e ao material estudado, 
necessitava-se verificar a eficácia do método e estabelecer o número ideal de pastilhas 
através de um tratamento estatístico. 

4.3.1.1 Variação lateral da alvura na pastilha 

A pastilha é colocada na porta de reflectância do equipamento e somente sua 
parte central recebe a incidência da emissão luminosa. O diâmetro da pastilha é de 4,5 
centímetros, enquanto que o da porta é de 2,6 centímetros. A estandardização do 
equipamento para as leituras das amostras ocorreu no modo especular excluída e sem 
filtro ultravioleta. A energia luminosa incidente é gerada por uma lâmpada de xenônio 
(iluminante tipo D6s). 

A fim de se detectar variações texturais nas superficies das pastilhas, que 
pudessem ter causas na confecção das mesmas, procedeu-se a um teste de verificação 
em 21 pastilhas de algumas variedades de caulim. Variou-se a área de leitura na 
pastilha entre 6 a 8 posições diferentes de sua superfície, de modo que as leituras 
abrangessem a maior área possível da mesma. Posteriormente, comparou-se a média 
dessas leituras com uma única leitura realizada no centro da pastilha. 

4.3 .1.2 Verificação do erro médio nas leituras 

Fez-se um estudo estatístico para um erro relativo admissível de 0,2% no 
intervalo de confiança de 95%. Variou-se os tipos de caulins e os operadores durante a 
confecção das pastilhas. A quantidade de pastilhas confeccionadas para cada teste 
variou de 30 a 35 unidades . 

4.3.2 Resultados 

4.3.2.1 Variação lateral da alvura na pastilha 

O quadro 6 mostra os resultados obtidos. Os valores da penúltima coluna 
correspondem a uma única leitura no centro da pastilha. Os da terceira coluna, a média 
das 6 ou 8 leituras na mesma pastilha. Na última coluna, estão as diferenças entre os 
valores das duas colunas anteriores . Considerou-se os resultados dentro do esperado, 
porque as amostras ROM analisadas contêm partículas grossas disseminadas, ainda 
que em pequena quantidade. Os resultados foram considerados satisfatórios e o 
procedimento de prensagem foi adotado como padrão nesse estudo. 
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QUADRO 6: Alvuras medidas em variadas posições e no centro das pastilhas. 

WDE ALVURA ALVURA NO 
PASTILHA LEITURAS MÉDIA(AM) CENTRO (AC) {AM- AC) 

AMI 8 71,06 70.72 0,34 
AM2 8 71,21 70,94 0,27 
AM3 8 71,97 71,70 0,27 
AM4 8 74,70 74,96 -0,26 
AM5 8 75,75 75,81 -0,06 
AM6 8 74,96 74,74 0,22 
AM7 6 73,43 73,37 0,06 
AM8 6 71,35 71,32 0,03 
AM9 6 72,22 72,09 0,13 
AM 10 6 71,33 71,41 -0,08 
AMI! 6 71,44 72,13 -0,69 
AMI2 6 71,80 71,79 0,01 
AM 13 8 71,13 70,83 0,30 
AM 14 8 70,75 70,30 0,45 
AM 15 8 71,79 71,48 0,31 
AM 16 6 67,27 67,55 -0,28 
AM 17 6 67,71 67,24 0,47 
AM 18 6 67,55 67,30 0,25 
AM 19 8 70,38 70,27 0,11 
AM20 8 68,07 67,82 0,25 
AM21 8 68,40 68,21 0,19 

4.3 .2.2 Verificação do erro médio nas leituras 

Os resultados foram muito variados para se definir o número ideal de pastilhas e 
obter o erro relativo de 0,2%. Chegou-se a valores de 2 a 16 pastilhas, dependendo do 
tipo de caulim e do operador. 

Diante das variações de resultados, decidiu-se aumentar a tolerância do erro 
rel ativo e estabelecer a quantidade de 4 pastilhas para cada amostra, aplicando o valor 
médio dos resultados. Exemplificando, em um dos testes reali zados obteve-se os 
seguintes valores estatísticos em 30 leituras: 

Alvura Média (X)= 77,50% 
Desvio-padrão (a)= 0,27 
Coeficiente de variação (V)= 0,356 (V = a/X) 
Intervalo de confiança = 95% 
Quantidade de pastilhas (n) = 4 
Erro relativo admissível {d,) =? ｾ＠ = 0,36 ( n = 4V21d/) 

Com os valores acima, obteve-se um erro relativo admissível de 0,36% e o 
resultado indicado para a alvura do exemplo fica: 77,5 ± 0,28. Os valores de alvura 
expressos nesse estudo relacionam-se à alvura ISO (Intemational Standard 
Organization). Alvura T APPI =alvura ISO+ 1 ,5. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DE CAULINS POR ESPECTRO-COLORIMETRIA 

A relação entre a cor do minério bruto e o seu aproveitamento econômico é 
fundamental para o profissional que atua na lavra e decide sobre o destino dos blocos 
minerados. Existem tipos litológicos que são facilmente identificados na jazida por 
meio da percepção visual, quer pela cor extremamente clara, indicando tipos 
econômicos, quer pela cor avermelhada, que indica tipos não econômicos. Entretanto, 
existem tipos de caulim que apresentam coloração intermediária, de intensidades 
variadas entre cinza claro, amarelo claro e creme que podem, ou não, ser enviados para 
o beneficiamento. 

A inexistência de alternativas à percepção visual no auxílio aos profissionais da 
lavra, levou ao desenvolvimento dessa "ferramenta" de apoio, de implementação 
rápida e mensurável por meio dos fenômenos interativos entre luz, cor e matéria. 

Os minerais de ferro e de titânio são os contaminantes que, presentes no caulim, 
influenciam na sua cor rósea/avermelhada . Esses minerais, dependendo de suas 
concentrações e das formas de ocorrência, influenciam na forma do espectro. Estudos 
com caulins nos estados bruto e branqueado, de diferentes ambientes de formação, 
relacionando derivada segunda de espectros com a presença de diferentes fases de 
ferro (hematita, ghoetita, magnetita, etc.), indicaram que o método de espectroscopia 
difusa é uma poderosa ferramenta para o estudo da evolução e da natureza dos óxidos 
de ferro no minério bruto. O método possibilita a identificação de óxidos de ferro 
recobrindo ou fazendo parte da estrutura cristalina da caulinita. O método pode 
eventualmente ajudar na interpretação genética dos caulins (MALENGREAU et a!., 

1994). 

5.1 ESPECTROS DE REFLECT ÂNCIAS DAS AMOSTRAS ROM 

A avaliação espectro-colorimétrica de 44 amostras de caulim ROM indicou 6 
formas diferentes de curvas espectrais, constituindo 6 grupos litológicos distintos para 
a jazida amostrada, para os quais convencionou-se denominá-los grupos A, B, C, D, E 
e F. A figura 3 mostra as formas dos espectros dos grupos. 

As amostras do grupo A caracterizam-se por um espectro sem inflexão (ou 
absorção) aparente nos comprimentos de onda na faixa do visível. O espectro do grupo 
B apresenta uma leve inflexão na faixa de 450 a 600 nm . No espectro do grupo C a 
inflexão é mais acentuada na mesma faixa . No espectro do grupo D a inflexão é bem 
acentuada a partir do comprimento de onda 400 nm. Os espectros dos grupos E e F 

apresentam formatos diferentes dos grupos anteriores, onde se observa uma forte 
absorção da radiação incidente até a faixa próxima a 600 nm. 

Nos grupos A, B, C e D observa-se que as amostras apresentam reflectâncias 
superiores a 50% na faixa inicial dos comprimentos de onda do visível (350 a 400 nm). 
Nos grupos E e F as amostras têm reflectâncias próximas a 25%, na mesma faixa . As 
amostras dos grupos A e B correspondem ao minério ROM de excelente qualidade, 
cujo beneficiamento origina um produto final de elevada alvura. As amostras dos 
grupos E e F correspondem ao minério de intensa coloração avermelhada, com 
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elevados teores de óxidos de ferro, sem aproveitamento econômico e descartado 
durante a lavra. Os grupos C e D formam o minério de qualidade intermediária. 
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FIGURA 3: Espectros de reflectâncias de variedades de minério de caulim 
ROM de uma mesma jazida, classificados como grupos litológicos de A a F. 

5.2 ESPECTROS DE REFLECT ÂNCIAS E BENEFICIAMENTO DO ROM 

O beneficiamento industrial clássico do minério de caulim ROM sedimentar 
passa pelas seguintes etapas: dispersão, desareamento, centrifugação, separação 
magnética e branqueamento químico. Essas etapas são necessárias para a produção de 
uma matéria-prima que seja de maior alvura e de distribuição granulométrica 
uniforme. Isso é obtido por meio da remoção de partículas grossas e da remoção de 
minerais contaminantes do caulim que são, basicamente, quartzo, feldspatos, micas e 
os minerais de ferro e de titânio. 

Essas etapas foram reproduzidas em laboratório e aplicadas em algumas 
amostras coletadas na jazida. O tratamento gerou alíquotas com a seguinte 
identificação: 

ROM: minério bruto; 
DESAR: minério disperso e desareado; 
PC: minério centrifugado; 
PSM-UNB: minério passado no separador magnético e não-branqueado; 
PSM-BRANQ: minério passado no separador magnético e branqueado. 

As amostras beneficiadas foram de diversas variedades de minério ROM e a 
avaliação colorimétrica das alíquotas indicou três seqüências básicas de espectros de 
reflectâncias. Na primeira, observa-se que o beneficiamento gera produtos cujos 
espectros mantêm-se com formas semelhantes do ROM ao PSM-BRANQ, na medida 
cm que ocorre o aumento da alvura (figura 4). Na segunda, os espectros mantêm-se 
semelhantes do ROM ao PSM-UNB, variando, acentuadamente, o espectro final do 
produto branqueado PSM-BRANQ (figura 5). Na terceira (figura 6), os espectros 
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mantêm formas semelhantes do ROM ao PSM-BRANQ, mas o espectro desse último 
produto tem forma diferente dos espectros dos produtos branqueados das seqüências 
anteriores. Associando-se as seqüências à qualidade do minério ROM, pode-se 
atribuir, genericamente, qualidade superior ao minério da figura 4; qualidade 
intermediária ao da figura 5; qualidade inferior, ou não econômico, ao da figura 6. 

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS ESPECTROS DE REFLECT ÂNCIA 

Os espectros representam a interação luz, cor e matéria. Certas caracteristicas 
do minério influenciam na forma do espectro do ROM. A presença de minerais de 
ferro e de titânio e a condição fisica em que se encontram esses minerais são das mais 
importantes. O ferro no minério pode ocorrer sob a forma de grãos liberados, ou 
recobrindo a caulinita, ou substituindo o alumínio na estrutura da caulinita, ou pela 
combinação das três formas. Esse assunto é polêmico e tem sido avaliado por alguns 
autores, como HERBILLION et a/. (1976), em estudos com caulinitas de solos 
tropicais. MESTDAGH et a!. (1980), também avaliaram caulinitas de solos tropicais 
com espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica (EPR) e traçaram 
considerações interessantes sobre o ferro no minério. Esses trabalhos estimulam uma 
investigação mais aprofundada para se determinar que características do minério 
influenciam na formação do espectro. 
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FIGURA 4: Espectros de reflectância do ROM e das etapas de 
beneficiamento de minério de caulim de excelente qualidade. 
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beneficiamento de minério de caulim de qualidade intermediária. 
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Outra questão importante está na possibilidade de se estabelecer um limite de 
alvura, abaixo do qual o minério ROM seria descartado, porque estaria com minerais 
contaminantes em excesso. Entretanto, conforme comentário anterior, seria 
fundamental conhecer as relações estruturais ferro/caulinita no minério. Se o ferro 
estivesse liberado, os processos físicos e químicos do beneficiamento teriam eficácia 
na sua eliminação e eficácia parcial nos outros casos. Sem esse conhecimento, seria 
arriscado estabelecer um limite de alvura para o descarte, ou para o aproveitamento de 
determinados blocos de minério ROM. 

Particularmente interessante é a possibilidade de se estabelecer uma relação 
entre a forma do espectro ROM e a alvura do produto final, branqueado. Isto é, a 
definição de um procedimento onde seja possível "prever" o ganho de alvura do 
minério ROM, por meio da forma do seu espectro de reflectância. Esse estudo está em 
desenvolvimento pela equipe de colorimetria do Laboratório de Processamento 
Mineral, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com aplicação de redes 
neurais e interpoladores matemáticos. Essa possibilidade surgiu da necessidade de se 
evitar a interpretação visual para a classificação do minério. Conforme argumentado 
no início desse trabalho, a técnica aqui apresentada pretende ser uma ferramenta 
auxiliar na definição de blocos de minério que devem ou não ser beneficiados. O 
enquadramento de um espectro de reflectância em um dos grupos colorimétricos 
definidos (A a F), por meio da identificação visual, poderia ser diferente para 
diferentes pessoas que avaliassem o espectro. Não faria sentido, portanto, propor uma 
alternativa igualmente baseada nessa condição subjetiva. 

6 CONCLUSÕES 

a) Os procedimentos experimentais são importantes para aprofundar conhecimentos 
sobre a jazida. A metodologia de dispersão aplicada no minério foi baseada em 
normas internacionais, mas verificou-se a necessidade de adaptações conforme a 
natureza da jazida. 

b) Os experimentos implementados nas amostras da jazida sedimentar foram 
sistematicamente acompanhados com análises colorimétricas em espectro
colorímetro e os procedimentos definidos como padrão estão otimizados para 
àquela jazida. 

c) A definição de tipos (variedades) de caulins ROM por espectro-colorimetria tem 
relação com as características texturais e mineralógicas da jazida. O estudo acima 
apresentado permite definir espectros de reflectâncias que identificam a qualidade 
do minério de modo mais técnico e sem a subjetividade da avaliação visual. 
Naturalmente, as investigações deverão evoluir para a identificação das 
características da jazida que influenciam a forma do espectro. Assim, o espectro 
tornar-se-á uma ferramenta importante que possibilitará ao técnico da lavra decidir, 
com mais segurança, a melhor rota para o beneficiamento, ou pela rejeição dos 
blocos minerados . 
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PROCEDURES FOR THE CHARACTERIZA TION 
OF KAOLIN BY SPECTRUM-COLORIMETRY 

ABSTRACT 

The colorimetry is a technique that the companies apply in activities where the 
coloris an important parameter measured during the production of its products. 
ln the kaolin iodustry, the color of the raw ore is a fundamental item for the 
economic use of the deposit ore. ln a general way, the processing of the kaolin 
blocks goes by the previous and subjective evaluation of the color of the raw ore. 
Based on it, the professional of the mine defines the blocks tha t should bf' 
processed or rejected. The technique for the kaolin evaluation for spectrum
colorimetry it is being developed to become an auxiliary tool in the definition of 
economic blocks. The spectrum-colorimeter it supplies lhe reflectance spectrum 
and the parameters colorimeters of the raw ore, important for the evaluation of 
the raw kaolin. Being applied that technique, it was evaluated some varieties of 
sedimentary kaolin of a mine of the amazon arca and it was obtaíned different 
forms of spectra. ln this work are presented the necessary procedures to the 
characterization of the kaolin ore for the technique of ｳｰ･｣ｴｲｵｭＭ｣ｯｬｯｲ￭ｭ･ｴｲｾ ﾷ＠ and 
the results obtained in the varieties of the analyzed ore. 

Key-Words: kaolin , Colorimetry. Characterization 
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