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RESUMO 

O va lor económico do caolim cstú dirclamcnlc associado com as suas propriedades ó ticas (alvura, opacidade, e tc.) c em 
muitos casos estas propriedades, principalmente a alvura, são utili zadas como um parâmetro de controle de qualidade du
rante o seu processamento. As indÍislrias têm a tendência de encarar a alvura do cao lim como uma espécie de "teor", mas o 
fato é que a alvura sozinha não (um bom parúmctro de qualidade, pois dois minérios de mesma alvura sendo submetidos ao 
mcsmo proccsso dc bcncfíciamcnto podem mio alcançar a mesma alvura final. Isto ocorre porque cada mineral contaminan
te do caolim afcta de maneira distinta a cor do minério c reage de maneira diferente às opcrações unitárias de processamen
to . Tcndo cm vista a diliculdadc cm sc determinar as conccntraçõcs dos mincrais contaminantes, desenvol veu-se uma téc
ni ca scmi-quantitativa dc dctcrminação dc tcorcs. baseada no espectro dc rcftectância na banda visível e na teoria de Kube
lb-Munk. Foram proccssadas 13 amostras na planta piloto da Valc, s ituada cm Belo Hori zonte , s imul ando-se as operações 
unitárias empregadas na empresa. Dc cada amostra , foram col clados com:entrado c rejeito, analisando-se os teores através 
de fluo rescência c difraçiio dc raios-X. No laboratório f()i mcdido o espectro de reftectância, qu e foi posteriormente tratado 
através do método Kubt:lka-Munk para a dctcnninaçiio scmi-quantilativa dos contaminantes. Através da técnica desenvol
vida no laboratório, descobriu- se quc cnlre os prin~:ipais contaminantes do caolim (hcmatita, goethita c anatásio) é o anatá
sio quc mais prejudica a qualidade do produto final. pois. apesar de ser o minera l que menos afeta a alvura do caolim direta
mcntc, é o mais rcfra túrio ús opcrac,:õcs unitúrias de processamento. Os resultados preliminares foram bastante satisfatórios, 
possibilitando cstabclcccr um limilc seguro para o lcor de cada mineral contaminante no caolim, otimi zando as variáveis de 
processamento (consumo dc n;agcnles, tempo de residência, etc.) c também o plancjamcnto da lavra. 

PALAVRAS-CHAVE: Caolim, Kubclka-Munk , Bencficiamcnlo 

ABSTRACT 

Thc cconomic valuc of kaolin is dircctly associatcd with its optical propertics (brightncss, opacity, ele.) and in most cases 
this propcrtics, cspccially lhe brightncss, arc uscd as a quality control parameter during its process. Thc industries have a ten
dcncy lo vicw kaolin brightness as a kind of"gradc", but lhe 1~1ct is that brightness alone is nota good quality parametcr, s in
cc two ores with lhc samc brighlncss passing through lhe same processes may nol achievc the samc fin al brightncss. This oc
curs because cach conlaminanl mineral in kaolin aflccts distinctivcly lhe colar of lhe orc and reacts diffcrently to proccss unit 
opcrations. ll is gcnerally dinicull lo dctcrminc thc conccnlralion of contaminanl minerais, so wc developcd a scmi-quantita
tivc tcchniquc bascd on rcftcclancc spcctrum in visiblc rcgion and thc Kubclka-Munk theory. 13 samples werc processed 
in pilol scalc within Valc Company. silllatcd in Belo Horizonte, simulating the unit operations used by the company. Each 
sa mplc had ils conccntralc and wastc producls collccted and assaycd through X-ray dilll"action and ftuorcscencc. ln lab 
thc rdlcctancc spectrum was mcasurcd, which was proccssed lhrough Kubelka-Munk lhcory for semi-quantitative detcrmi
nation of conlaminanl contcnl. Through this lcchniquc is was possible lo disco ver thal among the principal kaolin contami
nants (hematile, godhite and anatasc) it is thc anatasc which most prcjudices the qualily ofthe final product because, besidcs 
bcing the mincral which less alkcls kaolin calor dircctly, il is thc most rcsistant to thc unit opcrations. The preliminary 
results werc mosl satisfactory, making possiblc to cstablish a sa fc limit for each contaminant mineral's grade in kaolin , 
lhus optimizing the prOl:ess va riablcs (n:agcnt consumption, residcncc time, etc.) as wcll as thc mine planning. 
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L INTRODUÇÃO 

O caolim é um insumo mineral utilizado larga mente na indústria papeleira (tanto como carga quanto na 
tà bricação da cobertura, ou coating, cm papéis especia is) c cm menor escala na indústria de tintas. plásticos. ma
teriai s cerâmicos, produtos farmacêuticos e alimentícios. Na natureza o caolim ocorre como res íduo de alteração 
de rochas ígneas ou em depósitos sedimentares cujo material de origem é este mesmo resíduo. O objcto de estu
do deste trabalho é o cao lim proveniente de uma jazida locali zada no Rio Capim -· PA , que pertence à empre
sa Pará Pigmentos S/ A (PPSA), por sua vez pertencente ao grupo Vale. 

Como conseqüência da sua utili zação cm produtos cujas características visuais estão entre as mais importantes. o 
principal parâmetro de qualidade do caolim é a alvura. que busca quantificar ao mesmo tempo a cor e o grau depure
za de um produto. Quanto mais '"branca" for a aparência de uma amostra de caolim maior será o seu valor de alvura 

Nos depósitos minerais o caolim está associado com diversos contaminantes (principalmente óxidos de fer
ro c titânio) que, por serem coloridos, demandam todo um processo industrial para a sua rcmoç<lo. Na indústria 
a alvura costuma ser utilizada tanto como uma medida da qualidade do minério quanto da efic iência das opera
ções unitárias de beneficiamento, c é então que surgem os problemas. pois ela é extremamente inadequada para 
estes papéis, por diversas razões: 

• A alvura não é linearmente proporcional à concentração de impurezas no caolim: 
• Os diversos minerais contaminantes possuem propriedades óticas diferentes entre si c, mais importante, apre

sentam comportamentos distintos frente a cada operação unitária. Por exemplo, uma amostra com alvurél extre
mamente baixa pode apresentar um ganho impressionante, ao passo que outra com uma alvura razoável pode 
apresentar um ganhomuitopequcno,inclusivcnãoatingindoas cspccificaçôcs ao final do processo: 

• A a lvura também é dependente de propriedades físicas dos materiais como, granulomctria, umidade, grau 
de dispersão das partículas, etc. Entre estas aquela que se tem menos controle é a granulomctri a, logo 
duas amostras puras de caolim que possuam diferentes distribuiçôcs granulométricas irão apresentar alvu
ras diferentes, dando a impressão de que uma é mai s contaminada ou de menor qualidade do que a outra. 

Dev ido a isto tudo, na prática costumam ocorrer problemas, como produtos finais que não a tingem as espe
cificações c minérios bons que são classificados como estéril, o que gera custos elevados, atrasos na produção 
c mau aproveitamento de reservas. 

Tendo em vista estes problemas buscou-se uma solução que fosse rúpida . barata c ca paz de identifica r cada 
fàsc mineralóg ica a fim de se determinar quais delas são realmente prejudiciais à qualidade do produto final. c 
também a efi c iência das operações unitárias para cada uma. Para tanto foi utili zada a teoria de Kubclka-Munk, 
que tàz uso do espectro de rcft ectância de uma amostra na banda visível. informação esta que pode ser fac il
mente adquirida quando da medição da a lvura sem acarretar custo ou tempo extra ao processo. A teoria de Ku
bclka-Munk é bastante utili zada nos sctores que lidam com impressões visuais, como o de tintas c o de produtos 
têxteis, c se base ia no princípio da aditi vidadc en tre as propriedades ót icéls dos di versos componentes de (por 
exemplo) uma tinta para formar a sua cor. No caso do caolim a idéia é f~1 zc r o caminho in verso, ou sej a, através 
de uma medida do espectro de rcftc ctância (a grosso modo, a cor), determinar a cotH.:cntração dos principais mi
nerai s contaminantes do célolim, sendo e les a hcmatit a (Fcp). a gocthita (FcO(OH)) c o anatúsio (TiO,) . 

2. A TEORIA DE KUBELKA-MUNK 

A reflcctância de uma amostra opaca cm um detenninado comprimento de ondél (Rr;ç ) pode ser expressa cm ter
mos da teoria de Kubclka-Munk através da seguinte fórmul a. conhecida como a "funç<lo de Kubelka-Munk": 

(1- Rcx,) 2 

F = (1) 
2Roo 

De acordo com a teoria, quando se está medindo uma mistura entre diversos materiais o valor de F 

acima é dado através da seguinte relação: 

"K-c-F = _L.. __ L _L (2) 
2:Sici 

onde K representa o coeficiente de absorção de luz por unidade de comprimento, S representa o coeficiente de 
espalhamento de luz e c é a concentração de um determinado elemento na mistura. Para se calcular estas cons
tantes a teoria propõe a preparação de uma película fina de material c a utili zação da seguinte cquaçüo: 

. _ 1 _
1 
1- aR0 

S - db coth bRo (3) 

onde d é a espessura da pe lícula, a = _: (-1
- + R ). b = _: (-1

- - R ) C Ro é 'l rcflcctância da JJe-
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00 

' 

592 



XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

lícula medida sobre um fundo não-rcflctor. Uma vez conhecidoS basta medir o mesmo material na forma de uma 
camada espessa c opaca c utilizar a cq.(2) para calcular K. 

No caso do caolim c outros materiais particulados cm geral é difícil a preparação de uma película fina e a 
medição da sua espessura com cxatidão. Caso haja algum outro material com constantes conhecidas à disposi
ção. Gonçalves & Pcttcr (2007) demonstram que é possível evitar este procedimento e calcular a constanteS atra
vés de misturas entre o material conhecido c o desconhecido. Uma vez conhecidas as constantes de todos os 
materiais (no caso os diferentes caolins c contaminantes), os autores propõem uma fórmula para o cálculo das 
concentrações dos contaminantes. que consiste na inversão da cq.(2), ou seja: 

f

í:A 2 

L~'~' 
l:AiNi 

onde: 

[K1 - K0 - F(S1 -50 )] = A(À) 
[Kz - K0 - F(S2 - 50)) = B(À) 

[Kn- Ko- F(Sn- 50 )] = N(À) 
FS0 - K0 =y(JL) 

(4) 

(5) 

O índice O representa o caolim c os índices I ,2 ... n representam os n contaminantes. Na equação acima ha
verá um valor de A. B, etc . para cada comprimento de onda que for medido. Logo, quanto mais largo for o 
espectro de rcflcctáncia medido mais robusto será o resultado obtido. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para calcular as constantes K c S dos contaminantes foi necessária a obtenção de amostras concentradas de 
cada um. Como estas constantes são dependentes da granulomctria dos minerais, foram definidos cinco conta
minantes para este trabalho: hcmatita grosseira (de cor roxa). hematita fina (vermelha), anatásio grosseiro (mar
rom). anatásio fino (marrom mais claro) c gocthita (amarela). 

Devido à dificuldade cm se concentrar a hematita fina foi utilizado um pigmento artificial (Fep) como apro
ximação. Os outros contaminantes foram obtidos através de amostragem na mina, sendo cada amostra submetida 
a um processo cm laboratório para a sua concentração (figura I). 

Amostra A 

Decantado 

Concentrado roxo 

< 325 # 

Magnético 

Peneiramento 

< 500 # 

Concentrado 
amarelo 

< 325 # 

Concentrado Ti02 

(fino) 

Figura I - Fluxograma do.: concçntraçào dos contaminantes cm laboratório 
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A concenl ração de cada contaminante nos concentrados foi estimada através de análises de difração e liu
orescência de raios-X, c as constantes K c S de cada um foram calculadas através de misturas com outro cao
limjá caracterizado. Todas as medidas de reflectância foram efetuadas em um espectrofotômetro Minolta mo
delo CM-2600d (capaz de medir a reflcctância de 360 a 740 nm), sendo cada amostra processada cm um pu l
verizador Tcchnidync modelo Anglo e cm seguida prensada com um prensa manual para formar uma pastilha. 
Os espectros de reflcctância, absorç_ão c espalhamento dos materiais são apresentados abaixo. 
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Figura 2 - espectro de reAectância dos materiais (esq.) e 9f absorção (dir.). A absorção do caolim 
é praticamente nula (máx. 2 mm cm 360 nm). 
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Figura 3- espectro de espalhamento do anatásio fino (dir.) e demais materiais (esq.) 

Para testar a teoria de Kubelka-Munk foram colctadas 13 amostras em diferentes pontos da mina, com mas
sa entre 500 c 1500 Kg cada. Estas amostras passaram pelas etapas de desareiamento, cenlri rugação (com corte 
granulométrico do caulim fino), separação magnética e branqueamento químico com hidrossulfito de sódio (I ,5 
kg/t). Os concentrados e rejeitos em cada etapa foram analisados através de difração c fluorescência de ra ios-X 
c tiveram o seu espectro de re:flectância medido, de forma a comparar os resultados das duas técnicas. 

4. RES'ULTADOS 

Para se comparar os resultados fornecidos pela teoria de Kubelka-Munk com os resultados de fluorescên
cia de raios-X foi calculado o teor de Fe total (que constitui 34,97% da hcmatita e do Fe203 fornecido pela flu
orescência, e 62,86% da gocthita) e o Ti02 total (somando os dois tipos de anatásio). A comparação entre as duas 
técnicas é apresentada no gráfico abaixo. 
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Figura 4: Comparação entre resultados de fluorescência de raios-X e teoria de Kubelka-Munk. 

Esq.: escala normal. Dir.: escala reduzida. 

Pode-se perceber nos gráficos acima que as amostras que possuem alta concentração de contaminantes são re
almente dificeis de calcular com exatidão, mas estas amostras são provenientes dos rejeitas, e são menos impor
tantes que as amostras com teor mais baixo, que representam os concentrados. 

Nas amostras de teor mais baixo é possível notar um agrupamento de pontos nos teores de Fe entre 0,2 e 
0,5%, onde o cálculo através do espectro acusa pouco ou nada de Fe. Isto ocorre porque uma parte do Fe detec
tado através da fluorescência está presente na estrutura cristalina do caulim, substituindo átomos de AI. Como 
este Fe não está presente na hematita ou na goethita ele não é detectado através do espectro. gerando a discre
pância vista acima. 

Os resultados obtidos até agora foram suficientes para fazer a determinação da concentração de contami
nantes a nível semi-quantitativo. Ainda assim foi possível chegar a diversas conclusões ao se analisar amostras 
provenientes diretamcntc da mina e processadas em Laboratório: 

• A centrifugação é bastante eficiente para a remoção da hematita grosseira, mas pode por vezes acabar 
concentrando outros contaminantes mais finos; 

• A separação magnética apresenta uma boa eficiência na remoção do anatásio grosseiro, assim como os 
minerais de ferro, mas é pouco eficiente na remoção do anatásio fino; 

• A goetbita algumas vezes é resistente ao branqueamento. 

De posse destas informações e observando os teores de contaminantes das amostras foi possível constatar que 
o anatásio é realmente o mineral mais prejudicial à alvura dos produtos finais de caolim. Sendo assim buscou-se 
estabelecer um limite seguro para o teor de anatásio na alimentação da usina que garanta a qualidade do produto 
final. Estabelecendo uma especificação de alvura de 88 para o produto final e definindo os limites cm 0,7% para o 
anatásio grosseiro c 0,05% para o fino foi obtido um índice de aceno de 70%, ou seja, baseando-se neste método 
foi possível tomar a decisão certa entre classificar a amostra como minério ou estéril. Dos erros cometidos, 75% 
são falsos negativos, ou seja, amostras que atingem a especificação mas foram classificadas como estéril. Este erro 
é muito menos prejudicial que o falso positivo, que classifica uma amostra rica em contaminantes como minério, 
causando assim prejuízos e atrasos na produção. Ao se fazer esta mesma anál ise baseando-se apenas na alvura da 
alimentação é obtido o mesmo índice de acerto, mas a proporção de fa lsos negativos é de apenas 7%. 

5. CONCLUSÕES 

A aplicação da teoria de Kubelka-Munk em caolim possibilitou a determinação da concentração dos mi
nerais contaminantes a nível sem i-quantitativo. Este grau de cxatidão ainda não é suficiente para se fazer um ba
lanço de massa da usina ou o controle on-/ine do beneficiamento, mas possibilitou a identificação do anatásio 
como o contaminante mais prejudicial à qualidade do produto final. Além disso, demonstrou ser uma ferramen
ta mais segura para a classificação minério/estéril, possibiJitando assim uma redução nos custos, aumento da pro
dução e maximização de reservas. 
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