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CARACTERIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE PARTÍCULAS DE CAULIM
POR DIFRAÇÃO LASER.
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RESUMO
Neste trabalho fitz-sc a determinação da úrca superficial específica c do ta manho c distribuição de partículas de amostras de
caulim proveniente da ARM IL, situada cm Pardhas-RN. Para determinação da área superficial específica se fa z necessário
o conhecimento prévio da densidade c do fitlor de form a do material a ser analisado. O equipamento utilizado é o
Analisador de Partículas por difração laser da marca C ILAS li ROL instalado no Laboratório de Tecnologia de Materiais do
Departamento de Engenharia Química da U FRN. O aparelho pode operar numa faixa de tamanho entre 0,04 e 2500 micra .
A difração a laser baseia-se no princípio de que, quanto menor o tamanho da partícula, maior o ângulo de difração de um
feixe luminoso que incide numa população de partículas. Por meio de transformações matemáticas complexas (transformada
de Fouricr inversa), calcula-se uma distribuição de tamanhos para uma população de partículas. A metodologia de medida
consiste inicialmente cm litzcr a leitura de um branco, posteriormente, faz-se uma calibração do equipamento com um
padrão fornecido pelo litbricantc c cm seguida colcta-sc uma quantidade de amostra de concentração pré-estabelecida. Esta
amostra é dispersa cm um meio líquido (úgua) com o auxílio de agitação mecânica e ultra-som na presença ou não de um
agente dispcrsanlc . Os resultados são expressos como uma distribuição em volume passante para os vários tamanhos
compreendidos na faixa de trabalho, cm forma de tabelas ou grúficos. O software de tratamento das medidas permite a
sobreposição de vúrias anúliscs com seus respectivos cúlculos estatísticos. Os principais diâmetros característicos são
mostrados na folha de resultados.
Palavras-chave: Caracterização granulométrica, Técnica instrumental de análise, Analisador de Partículas por difração laser

ABSTRACT
Thc aim of this work is pro vide a dctcrmination of lhe spccilic surlàcc arca and parlicle distribution of kaolin particlcs from
ARMIL, siluatcd in l'arclhas-RN. For dctcrmination of thc spccific surl~tcc arca of lhe sample is nccessary lhe previous
knowlcdgc of dcnsity and shapc l~1ctor of lhe material lo bc analyzcd. Thc cquipmcnl used is a Particle Analyzer CILAS
li ROL which carrics oul lhe laser light-scallcring tcchniquc. Thc dcvicc is installcd in lhe Laboratory of Tcchnology of
Materiais in Chcmical Enginccring Dcparlmcnl of UFRN. Thc dcvicc can opcratc with a range from 0,04 lo 2500 micra in
sizing. Thc Laser Di llraction is based on thc principie which how much lcsscr is lhe size of lhe parti ele, greater is lhe angle
of diffraction of a luminous beam incidcnl ovcr a population of particles. By means of complex malhemalical
lransfonnations (invcrsc of Fouricr lransformcd), a statistics of distribution of sizc for a particle populalion is calculatcd.
Thc mcasurc consists initiall y of making thc rcading of a background, a calibration of lhe cquipmenl with a standard
supplicd for lhe manul~tclurcr and lhe mcasurc itsclf of an amounl of samplc of known concentration. The sample is
dispcrscd using or nol a dispcrsanl agcnt into a liquid phasc (watcr) by agitalion performcd mechanically or by an ultrasonic
apparatus. Rcsults are prcscntcd on tablcs or graphics as a dislribution on volume basis of particlcs which pass by some
sizcs of thc range of work. Thc software which pcrforms thc mcasurcs allows the overlapping of some analyscs with its
rcspcctivc stalistical calculations. Thc main charaetcristic diamcters are shown also.
Kcy-Words: Partidc s izc

charactcri;~.ation,

instrumcnlal Tcchniquc ofanalysis, Particle Analyzcr by Laser Diffraction.
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1. INTRODUÇÃO
;\ anúlisc granulométrica constitui cm um parümctro de grande importúncia no tocante ú caractcriz;H,:;Io tccnok1gica dos
minerais. A indústria nos últimos anos tem mostrado grande interesse cm obtc:r an;'discs precisas de tamanho de partícula
para o controle de qualidade de seus produtos. Os analisadores por di l"ra~·;lo a laser lhlo resultados rúpidos. seguros c
precisos cm uma larga faixa de tamanhos desde O, I mícron até 2500 micra.
O equipamento utili zado neste trabalho é o Analis;1dor de Partículas por Difração Laser da marca CIL!\S IIXOL instalado
no Laboratório de Tecnologia de Materiais do Departamento de Engenharia Química da UFRN. O aparelho pode opc:rar
numa l~1ixa de tamanho entre 0,04 c 2500 micra. Por meio de translormaçôcs nwtcmúticas complexas (transformada de
Fouricr inversa), calcula-se uma estatística de distribuição de tamanho para uma população de partículas.
O presente trabalho tem como objctivo obter a caracterização granulométrica de amostras de caulim proveniente da A RM I L
MINERAÇÃO LTDA , situada cm Parclhas-RN. Procurou-se verificar a inllucncia do agente dispcrsantc no tamanho c na
distribuição das partículas cm amostras de caulim proveniente da etapa de classificação por pcnciramcnto c do produto do
filtro que constituem etapas do processo. Para a amostra de pcnciramcnto, calculou-se o 1:1tor de fórma de duas maneiras:
segundo cálculo do próprio equipamento ; c realizando-se a anúlisc de MEV (Microscópio Elctrônico de Varredura) da
amostra para auxiliar na determinação deste fator. O estudo objctiva comparar c validar as metodologias empregadas. Com
a determinação do fator de forma c da densidade foi possível calcular a úrca superficial.

2. ASPECTOS TEÓRICOS

2.1 Teoria da Difração a Laser
Nos instrumentos baseados na técnica de difração a laser, a luz emitida a partir de um laser hélio-neónio (À';O,CJ31 X~un) é
expandida c ilumina o campo de partículas conforme mostra a Fig. I. ;\s partículas presentes na célula irão absorver ou
dispersar a luz incidente de acordo com o seu tamanho, forma c índice de rcfração. ;\ luz dispersada é subseqüentemente
colimada pelas lentes de um transformador Fouricr, c focada sobre um detector no eixo central posicionado a uma distúneia
da lente equivalente a distüncia focal C O difratômetro consiste de um conjunto de 31 (trinta c um) diodos sensíveis à luz c
que geram um perfil semicircular concêntrico, correspondendo a 31 (trinta c uma) variaçôcs de tamanhos radialmente
arranjados cm clistáncias crescentes S a partir do centro do detector. A luz não difratada é fócalizada no detector central.
Uma medida registra a média de um grande número de impulsos para cada clcmcnto detector. Desse modo um padrão de
di fraçào composto desenvolvido a partir de todas as partículas contribuintes é registrado como uma função do úngulo de
di spersão(-), com e = S/f quando e é pequeno (Gabas c outros, 1994 ).
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Figura I: Diagrama csquemútico do analisador de partículas por difração a laser (Gabas c outros. 1994).
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2.2 Considerações Sohre Caulim
Caulim é u non1c comercial dado a uma argila branca ou quase branca, constituída essencialmente de caulinita. Grim ( 195X)
define caulim cumo sendo uma rocha cunstituida tk material argiloso, com baixo teor de ferro c cor branca. Os caulins são
silicatos de alumíniu hidratados. cuja co mpo s i~,·:lo química aproxima-se de J\.l ê0;.2Si0 2.2H/), contendo outros elementos
como impurC/:1. i\ caulinita. mi111.~ ral pn:domin:mtc nos c:1ulins. é um silicato hidratado de alumínio, cuja célula unitúria é
expressa pela fórmula J\.L1(Si 10 10 )(0ll)s.
Murray( ( 19X6) considera que o vas tu campo de aplicação industrial do caulim deve-se ús suas características tecnológicas:
•
é quimicamente inerte;
•
é branco ou quase branco:
•
tem capacidade de cobertura quando us:1do como pigmento c reforçador para aplicações como carga;
•
poss ui baixa condutividade térmica c elétrica:
•
é macio e pouco abrasivo;
•
apresenta-se competitivo com os materiais alternativos.
Os principais usos industriais do caulim são: papel, tintas, ccrümlca, rcfrat(lrios, catalisadores, louças de mesa, peças
sanitúrias, cimento branco, borracha, plústico. adesivos. vidros, cosméticos c pesticidas.
Caulim primúrio: Bristow (I 9X7) descreve os caulins primúrios como sendo o resultado da alteração de rochas in situ. c
dependendo da sua origem s:lo classificados cm: intcmpcrizados, hidrotcrmais c de origem sulfurosa. O depósito
intcmpcri zado ocorre cm rcgi\ics de clima tropical (quente c úmido), onde as condições fisico-químicas favorecem a
dccomposiçJo dos fCldspatos c de outros alumino-silicatos presentes cm granitos, pcgmatitos c rochas metamórficas.
Caulim Sccundúrio: Segundo Santos c Sousa Santos (I 959), os caulins sccundúrios são resultantes da dcposiçJo de
materiais transportados por corrente de úgua doce. J\.inda segundo os mesmos autores, as diferentes origens geológicas dos
caulins resultam cm di !Crenças significativas na composição mineralógica , principalmente nos componentes não argilosos.
Os caulins sccundúrios, segundo 13ristow ( 19X7), são classificados cm três grupos: caulins sedimentares, areias cauliníticas c
argilas pl ásticas, rcfratúrias c silicosas.

3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL
A caractcrizaç:lo granulométrica bem como a determinação da úrca superficial específica das amostras de caulim foram
utilizando o equipamento Analisador de Partículas por Difração Laser da marca CILAS IIXOL instalado no
Laboratório de Tecnologia de Materiais do Departamento de Engenharia Química da UFRN. A anúlisc de úrca superficial
foi realizada simultaneamente com a distribuição granulométrica.
Para obtençJo da área superficial cspccí fica é necessário o conhecimento prévio da densidade e do fat o r de forma da
amostra a ser analisada.
rcali~adas

3.1 Determinação da Densidade
A dctcrminaçJo da densidade foi realizada pelo método do picnômctro, conforme descrito por Dana c Hurlbut ( 1970).
O picnômctro é um pequeno fi·asco de vidro adaptado com uma rolha de vidro, através da qual foi perfurada uma abertura
capilar. O método consiste cm tarar o picnômctro com úgua destilada, anotando seu peso vazio c cheio, para determinar o
volume real do picnômctro. !\través da densidade da úgua destilada já conhecida de r = I g/cm', aplica-se a Equação I. O
picnômctro é SCCO. cm estufa {30°C) C depois de rcsfi·iado Clll dcssecador (contendo sílica gel), por aproximadamente 3()
minutos, é pesado vazio. Introduz-se a substancia a ser medida, tendo-se o cuidado de evitar bolhas de ar no seu interior. A
rolha de vidro é introduzida , tendo-se a prccauçJo de secar as paredes externas com papel macio que não soltem libras
aderentes. Pesa-se o picnômctro cheio. i\ densidade é determinada pela mesma Eq. I citada anteriormente. A temperatura
ambiente é mantida constante cm 30°C.

p

= pc - P\'

v

(I)
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Onde:
p = Densidade (glcm\
Pv = Peso do picnômetro vazio (g);
Pc = Peso do picnômetro cheio \g):
V = Volume do picnômetro (cm).

3.2 Determinação do Fator de Forma
O fator de forma médio teórico ( F.) foi determinado com base na relação entre o maior comprimento longitudinal (Lrung) e
o maior comprimento transversal (Ltrtulsv. ) de um certo número " i" de partlculas conforme Eq. 2. Estas medidas são tomadas
a partir de fotografias obtidas por MEV da amostra como ilustra a Fig. 2.

(2)

Figura 2: Características geométricas da amostra de eaulim através de fotomicrografta obtida por MEV.

O software do analisador de partículas permite o cálculo direto do fator de forma . Para obter este resultado o equipamento
reproduz a amostra que está sendo analisada cm uma imagem (Fig. 3) no qual o formato da partícula é transformado em
formas geométricas. Ao se cl icar sobre a fo rma geométrica se obtém o diâmetro correspondente e respectivo fator de forma.
Calcula-se o fator de fom1a médio para as formas geométricas mais presentes disponibilizadas pela imagem gerada pelo
sofiware.
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Figura 3: Imagem gerada pelo software para cálculo do fator de forma.

3.3 Análise Granulométrica
A metodologia para determinação do tamanho c distribuição graoulométrica consiste em inicialmente proceder à leitura de
um branco no meio {aquoso) onde será disperso a amostra. Depois de concluído o branco, realiza-se uma calibração do
equipamento com um padrão fomecido pelo fabricante. O resultado obtido é comparado com os valores tabelados de faixa
granulométrica disponibilizados pelo fabricante para o mesmo padrão. A terceira etapa compreende a realização da análise
em si. Inicialmente coleta-se uma quantidade de amostra de concentração estabelecida pelo equipamento. Esta amostra é
dispersa em um meio líquido {água) com o auxílio de agitação mecânica e ultra-som na presença ou não de um agente
dispersante. Os resultados são expressos como uma distribuição em volume passante para os vários tamanhos
compreendidos na faixa de trabalho, em forma de tabelas ou gráficos, conforme Figs. 4a e 4b, respectivamente.

(a) Resultado cm forma de tabela
{b) Resultado Gráfico
Figura 4: Apresentação dos resultados cm forma de tabela e gráfico.

Outra forma de apresentação dos resultados é uma tabela resumo, onde são mostrados os principais diâmetros característicos
como pode ser visto na Fig. 5a. O software de tratamento das medidas permite a sobreposição de várias análises com seus
respectivos cálculos estatísticos confonne ilustra a Fig. 5b.

{a) Tabela resumo dos resultados
(b) Sobreposição de gráficos
Figura 5: Tabela resumo com os principais diâmetros característicos e gráficos de sobreposição de resultados.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Densidade c Fator de Forma
Na Tab. I são apresentados os resultados de densidade c de 1:1tor de forma para a amostra de caulim originúria da etapa de
classificação por pcnciramcnto do processo industrial. A amostra é proveniente da classilica~·ão por penciramento em tela
de 4S mcsh Tylcr. O undcrsi zc da peneira é prev iame nte classi licado no laborató rio cm tela de 125 mesh T ylc r. Toma-se o
passante nessa tela para reali zação dos ensaios.

Tabela 1: Resultado de densid ade c fator de forma para a amostra de caulim abaixo de 12511.

Amostra

Densidade
(g/cm 3 )

Ca ulim Peneira Yibratória u.s.

2,60

Fator de Forma
Calculado com
auxílio de
Calculado pelo CILAS
fotografias obtidas
por MEY
1.X2

1.27

4.2 Área Superficial Específica
Na Tab. II estão dispostos os resultados da análise de área superficial específica média (m ~/g) para o caulim originúrio da
etapa de classificação por pcnciramcnto do processo. Foram realizadas medidas com fatores de forma calculados pd o
equipamento e com auxílio de fotografias obtidas com MEY. Nesta fase do estudo pretende-se comparar c validar as
metodologias para determinação da área superficial específica.

Tabela II : Resultado de densidade e fator de forma para a amostra de caulim.
2

Amostra

Caulim Peneira Yibratória u.s.

Área Supcrtil'ial Específica (m /g)
Fator de forma calculado pelo Fator de forma calculado l'Om
Software do CILAS 1 I ROL
auxílio de fotografias obtidas
por MEV
3,46

I, I X

Os resultados obtidos com fato r de forma calculado através de fotogra lias obtidas com M EY foram consideravelmente
menores que os obtidos pelo método do equipamento, este resultado pode ser explicado pela diferença entre valores
calculados de fator de forma. Numa análise preliminar, o cúlculo da úrca superficial específica a partir da metodologia
disponibilizada pelo CILAS li ROL, não é recomendada, poi s o n1tor de forma calculado por ele pode não ser preciso. É
nccessú rio um est udo mais de talhado do equipamento direcionado ao processo de determinação do f:1tor de forma, para se
obter resultados de úrca superficial específica com uma confiabilidadc maior. Luz c Linz (2005) , explicam que dependendo
do objetivo da ap licação para o ca ulim o mesmo pode possuir áreas superficiais com valores cspccílicos. A amostra de
caulim cm estudo é dirccionada para a aplicação na indústria de ccrúmica branca c por isso pode apn.:scntar áreas
superficiais mai ores que àquel as utilizadas cm outras indústrias.

4.3 Caracterização Granulométrica
Na Tab. III estão dispostos os resultados obtidos de distribuição granulométrica com os principais diúmctros ca racterísticos.
Observa-se o quanto a influênci a da forma de dispersão pode influenciar na distribuição das partículas, seja a forma de
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dispersão puramente físic<J (ultra-som), química (silicato de sódio) ou a combinação entre as duas. Foram avaliados estes
efeitos para duas faixas granulométricas distintas, ou seja, uma faixa de granulometria baixa (6 a 9t..nn) e outra faixa
granulométrica mais grosseira (RO a 600~1m) .

Tabela III: Resultados das análises granulométricas.

Amostra
/Origem
Caulim/
produto do filtro
Caulim I
produto do filtro
Caulim/
produto do filtro
Caulim/
Peneira Yibratória
Caulim/
Peneira Yibratória
Caulim/
Peneira Yibratória
Caulim/
Peneira Yibratória

Faixa
Granulo métrica

Forma
de Dispersão

Diâmetro
a 10%
(J..lm)

Diâmetro
a 50%
(J..lm)

Diâmetro
a 90%
(J..lm)

Diâmetro
médio%
(J..lm)

Baixa

Nenhuma

1,18

5,18

19,34

8,06

Baixa

Química

1, 15

4,57

22,44

8,67

Baixa

Física

0,97

4,01

18,06

6,82

Alta

Nenhuma

23,33

469,74

1237,31

580,74

Alta

Química

23,74

445,90

1425,42

613,50

Alta

Física

7,62

72,18

311 ,07

112,91

Alta

Química + Física

11,06

62,09

176,64

85,45

Para uma fàixa de diâmetro pequeno, nota-se que a presença de um agente dispersante seja ele o silicato de sódio (químico)
ou o ultra-som (físico) pouco interferiu na distribuição das partículas, como se pode constatar na Fig. 6 . Observando-se a
Fig. 6c percebe-se uma ligeira acumulação de partículas em torno de O, l e 0,3 micra.

(a) Sem agente dispersantc
(b) Com agente químico
(c) Com agente fisico
Figura 6 : Gráfico de distribuição de tamanhos para amostras de granulometria baixa.
Em relação a uma faixa de diâmetro mais grosseira. verificou-se que a presença única do silicato de sódio (Fig.7b) não teve
influência significativa cm relação à amostra isenta de dispcrsantes (Fig. 7a), no entanto o efeito do ultra-som promoveu
uma melhor dispersão das partículas reduzindo seu diâmetro médio significativamente (Fig. 7c). O efeito combinado com
ultra-som e silicato de sódio influenciou positivamente na dispersão gerando um gráfico de distribuição normal
característico, como pode ser verificado observando-se a Fig. 7d.
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(c) Com agente fistco

(d) Com agente químico
+ agente tisico
Figura 7: Gráfico de distribuição de tamanhos para amostras de granulometria alta.

5. CONCLUSÃO
A facilidade de operação juntamente com a rapidez de análise e ampla faixa de operação são fatores que devem ser levados
em consideração como positivos para escolha do método de determinação de granulometria por difração laser.
No tocante a influência dos diferentes agentes dispersantes, notou-se que para partículas em tomo de 6 a 9 micra, o efeito é
pouco observado. Entretanto, para partículas com diâmetros maiores, este efeito é mais evidenciado utilizando o ultra-som,
a utilização em conjunto dois efeitos dispersivos promoveu um melhor resultado.
Os resultados de área superficial específica foram bastante distintos para as duas diferentes metodologias de cálculo do fator
de forma. A metodologia utilizada com o auxílio do equipamento MEV é mais recomendada para este tipo de análise, pois
possui uma precisão relativamente superior comparando-se com a outra.
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