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RESUMO 

O caulim é um minério cujo principal parâmetro 
para a indústria de papel e tinta é a sua alvura. A alvura 
não segue as regras de aditividade, de outros minerais, 
visto que é uma função do espectro de reflectância de 
amostras individuais que estão sendo analisadas. Este 
trabalho faz a comparação entre a utilização da alvura 
calculada em relação a reflectância no comprimento de 
onda de 460 nm e a utilização de todo o espectro de 
reflectância (360 a 750 nm) para o cálculo desta mesma 
alvura. Utiliza-se técnicas de geoestatística para a 
realização de estimativas de valores de alvura para os 
dois casos citados, numa área de estudo. 

INTRODUÇÃO 

O caulim é um importante mineral que possui um 
amplo uso na indústria do papel, de tinta, de cerâmicas, 
de plásticos, etc. Os principais parâmetros que conferem 
a qualidade ao caulim são a viscosidade, a 
granulometria e a alvura. A alvura é a principal 
característica e é definida como a quantidade de energia 
luminosa refletida pela amostra em relação à quantidade 
incidente de comprimentos de onda específico entre 400 
e 51 O nm. Sendo assim a a! vura é uma função do 
espectro de reflectância da amostra, onde ela é a média 
ponderada de alguns comprimentos de onda. Isso nos 
conduz a um problema, que pode ser chamado de 
problema de aditividade. Na grande maioria dos casos 
não é possível somar alíquotas de caulim e obter-se uma 
alvura média para a amostra resultante, ponderada com 
relação à massa das alíquotas, que normalmente é 
factível com a maioria das propriedades dos minérios. 
Uma maneira de solucionar esse problema foi a 
utilização de uma função chamada de Função de 
Kubelka-Munk (FKM(R))X(Petter, 1994 ), muito 
utilizada na indústria de tintas, que é função da 
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reflectância, assim pode-se realizar cálculos com 
ret1ectâncias fazendo-se, primeiramente, uma 
transformação para FKM(R), em seguida realiza-se os 
cálculos que se deseja, e por fim, retorna-se o valor de 
FKM(R) para ret1ectância. Atualmente (Peroni, 1998), as 
estimativas de reservas de caulim são feitas levando-se 
em conta o valor da alvura de testemunhos de sondagem 
e procedendo-se a transformação para FK-M(R) e depois 
realizando-se os cálculos de estimativas de volumes e 
teores, como qualquer outro minério. O espectro de 
retlectância é sensível às impurezas existentes no 
caulim (Sabedot, 1997). Estas impurezas ou 
contaminantes colorantes modificam a forma do 
espectro de reflectância de maneira significativa. Como 
conseqüência do exposto acima, conclui-se que o 
espectro de reflectância do caulim traz em si uma 
quantidade muito grande e valiosa de informações que 
não podem ser perdidas com simplificações. Os 
objetivos deste estudo são mostrar que o espectro de 
reflectância pode ser utilizado juntamente ou em 
substituição ao valor da alvura a 460 nm e mostrar que o 
espectro de reflectância pode fornecer um valor mais 
preciso para alvura com maiores informações sobre o 
material estudado. Utiliza-se a geoestatística para 
realizar o modelamento de blocos de jazida de caulim 
utilizando-se o espectro de retlectância como variável 
ponderadora. O modelamento gera blocos com 
dimensões de 25x25x1 m, pertencentes a uma área de 
estudo que possui 32 pontos amostrados com os 
respectivos espectros de retlectância. As amostras ROM 
foram fornecidas pela empresa Caulim da Amazônia 
S.A.(CADAM). 

METODOLGIA 

Em muitos casos costuma-se estimar a alvura 
levando-se em consideração somente a ret1ectância a 
460 nm (Peroni, 1998). A metodologia empregada 
consiste na utilização de todo o espectro de reflectância 
na região do visível (360 a 750 nm) como parâmetro de 
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qualidade para modelamento de blocos. O modelamento 
também é feito utilizando-se a alvura calculada à 
460nm. Os resultados dos dois modelamentos são 
comparados com o valor real, medido em laboratório, 
para os blocos gerados pelo modelamento. 

FUNÇÃO DE KUBELKA-MUNK 

Um dos problemas que ocorre quando se usa alvura 
como paràmetro de ponderação, está no fato da alvura 
não possuir comportamento aditivo, na maioria dos 
casos, ou seja, como a alvura é uma quantidade de 
energia refletida, se misturarmos duas porções de algum 
material e medirmos a alvura, a mesma não será a média 
ponderada, pela massa, das duas porções. Desta forma, 
não sendo correto o uso da alvura como paràmetro 
viável para ponderações e avaliações geoestatísticas, 
surgiu a necessidade de buscar uma alternativa para o 
problema de aditividade. Alternativa esta que foi 
encontrada na indústria de tintas, onde é utilizada uma 
função chamada de Função de Kubelka-Mulk (Fkm), que 
é função da ret1ectftncia (R) de produtos que possuem a 
mesma granulometria e apresenta comportamento 
aditivo. A relação entre alvura e F~an é expressa da 
seguinte forma: 

(1) 

Para obter-se novamente a ai vura (ou reflectància) 
a partir de um dado valor de F~an, utiliza-se: 

(2) 

Trahalhos anteriores (Petter, 1994) apontam que, se 
os caulins utilizados no blending possuem índices 
ópticos e distribuição granulométrica semelhantes, 
pode-se utilizar FKM como diretamente ponderável, ou 
seja: 

onde: 

FKMl+2+ .. +n - Função de Kubelka-Munk da mistura dos n 
caulins; 

FKMn -Função de Kubelka-Munk do caulim n; 

Cn- concentração mássica do caulim n na mistura. 
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V A RIO GRAFIA 

A variografia utilizada nesse estudo leva em 
consideração principalmente a hipótese geológica, 
considerando deposição sucessiva das camadas de 
caulim. O ajuste dos dados experimentais foi realizado 
utilizando-se a combinação de dois modelos esféricos. 
Os dados são relativos a um nível topográfico da jazida. 
Eles apresentam uma leve anisotropia geométrica no 
plano XY, segundo pontos alinhados na direção leste
oeste (90°), que mostrou um alcance de 430 m, contra 
480 m na direção norte-sul (Peroni, 1998). O estudo 
vario gráfico é representado pela equação 4. 

y(hxohy)= 

ll602,4sph(~+~ \l9073,9sph(-h_x -+-h_Y _l (4) 
98.56 91,70 ) 287,90 258,30 ) 

KRIGAGEM 

O método utilizado neste trabalho para estimativa 
das retlectâncias chama-se Krigagem. Sendo este um 
conjunto de métodos de regressão linear que minimizam 
a variância da estimativa, a partir da solução de um 
sistema de equações lineares considerando a relação 
espacial (covariància) entre as amostras (Isaaks e 
Srivastava, 1989), proporcionando, assim, a 
minimização da variância do erro e não sendo 
tendencioso (Rendu, 78). 

As amostras da área de estudo possuem espectro de 
retlectância que é avaliado numa faixa de comprimentos 
de onda que inicia em 360 nm e estende-se até 750 nm. 
Esta faixa é avaliada de 10 em 10 nm (360, 370, 
380, ... ,750) chegando-se a um total de 40 comprimentos 
de onda. 

Para que o estudo geoestatístico fosse 
desenvolvido, primeiramente realizou-se krigagem 
ordinária unicamente em função da ret1ectància a 460 
nm. Posteriormente, a krigagem foi efetuada em função 
de cada um dos comprimentos de onda descritos acima, 
gerando-se um valor estimado de retlectância para cada 
comprimento de onda em cada bloco. O espectro de 
ret1ectância estimado para cada bloco é constituído pela 
composição dos valores de ret1ectância estimados para 
cada comprimento de onda. 
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VALIDAÇÃO 

Como forma de validar os dados obtidos pela 
k:rigagem fez-se uma comparação entre os espectros de 
ret1ectância estimados através de k:rigagem e seus 
respectivos espectros de ret1ectância reais que foram 
reproduzidos. 

A maneira pela qual se mede valores de alvura ou 
ret1ectância para o caulim, exige que se faça uma 
pastilha com material (caulim) pulverizado. A 
reprodução dos espectros de ret1ectância reais foi obtida 
através da mistura mássica de alíquotas das amostras 
pertencentes a área de estudo. Esta mistura originou as 
pastilhas, nas quais fez-se a leitura da alvura e 
ret1ectância. Cada amostra exerce int1uência no cálculo 
do valor estimado para cada um dos blocos nos quais 
divide-se a área de estudo. Os valores mássicos de cada 
alíquota foram calculados levando-se em consideração 
essa intluência. A tigura 1 mostra a correlação entre os 
valores de retlectância para um dos blocos estimados e 
os valores medidos. Esta correlação demonstra efetiva e 
fiel reprodução dos espectros de ret1ectância utilizados 
para representação dos blocos estimados. 

CORRELAÇÃO 
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Figura 1: Correlação entre os valores calcul ados para o 
espectro de ret1ectância de um dos blocos estimados e os 
valores do espectro de reí1ectânci a medidos para o mesmo 
bloco. Os valores medidos foram gerados a partir da mistura 
das amostras levadas em consideração na estimativa do 
espectro de reflectância para o bloco. 

A figura 2 · mostra os espectros de retlec tância 
estimado e medido para um bloco . 
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Figura 2: Espectro de reflectância estimado pela krigagem e 
espectro de retlectância medido após mistura de alíquotas de 
caulim utilizadas na ponderação do espectro estimado. 

Considerando-se a estimativa favorável e 
representativa do espectro de ret1ectância, calcul a-se a 
alvura para os blocos em função desse espectro. O 
cálculo da alvura é desenvolvido através da ponderação 
dos comprimentos de onda de 400 a 51 O nm. 

RESULTADOS 

Utilizando-se soma dos erros quadráticos (SSE) 
entre a alvura medida para os blocos estimados, a alvura 
das estima ti v as feitas levando cm consideração como 
parâmetro de qualidade a rctlectftncia a 460 nm e a 
alvura calculada com base em todo o espectro de 
ret1ectância, observa-se que a adoção de todo o espectro 
de retlectância conduz a melhores resultados na 
avaliação (tabela 1). 

Tabela I: Comparação entre as estimativas dos blocos 
gerados. 

BLOCO EST_ER EST_460nm MEDIDO 

A 83,98 84,39 84,37 

B 82,92 83,31 83 ,18 

c 83,12 83 ,53 82,46 

D 82,81 83,24 82,80 

E 82.01 82,42 81,70 

F 82,42 82,83 82,36 

G 82,95 83,36 81 ,76 I 
H 83,55 83,97 83,67 

L 81,74 82,16 81,55 

SSE 2,23 5,14 
Nota: EST_ER = estimativa atravc's dn e.,pcctro de rdlectân<.: ia 

EST_ 4fi0 nm = c.,timativa atravc's da rdkctâm·ia a 4()0 11111 

MEDIDO= alvura mt•dida 
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Através da tabela I, observa-se que as 
estimativas feitas para alvura através da reflectãncia a 
460 nm conduzem a avaliações superestimadas para os 
blocos. Enquanto, estimativas levando-se em 
consideração o espectro de reflectãncia são mais 
próximas do valor medido. 

CONCLUSÃO 

As avaliações das amostras e respectivos espectros 
de retlectâncias feitas utilizando-se a alvura calculada 
com base na ret1ectftncia a 460 nm e a alvura calculada 
com base em todo o espectro de reflectãncia mostraram 
que a utilização do espectro de ret1ectãncia como 
parâmetro de qualidade conduz a resultados mais 
precisos. 
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