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RESUMO 

 

A alvura é o principal parâmetro de qualidade de um produto de caolim. Minerais 

contaminantes encontrados no caolim bruto podem prejudicar a qualidade do produto 

final. No caolim do Rio Capim, objeto deste estudo, os principais contaminantes são a 

hematita, a goethita e o anatásio. A utilização da alvura como parâmetro de qualidade 

do minério costuma acarretar problemas, pois cada contaminante possui características 

óticas e de processabilidade distintas, ambas dependentes do tamanho de partícula. 

A fluorescência de raios-X (FRX) também é insuficiente para caracterizar a qualidade 

do minério, pois apesar da sua exatidão ela não é capaz de identificar as fases 

mineralógicas. Neste trabalho foi desenvolvida uma técnica de espectroscopia de 

reflectância difusa (ERD) que, em conjunto com a FRX, é capaz de estimar a 

concentração de cada mineral contaminante em uma amostra levando em conta a 

variação das propriedades óticas com o tamanho de partícula. Novas formulações 

baseadas na teoria de Kubelka-Munk possibilitam a utilização da nova técnica a partir 

das mesmas pastilhas prensadas usadas para a medição da alvura. A utilização das 

informações fornecidas pela ERD em um modelo de mínimos quadrados parciais 

permite a predição da alvura final de uma amostra, facilitando assim o planejamento 

da lavra e reduzindo custos durante o processamento do caolim. 

 

Palavras-chave: Caolim. Reflectância. Kubelka-Munk. Alvura. Mínimos quadrados 

parciais. 



   

  



   

ABSTRACT 

 

Brightness is the main quality parameter of a kaolin product. Contaminant minerals 

found in the crude kaolin may jeopardize the quality of the final product. In the kaolin 

of Rio Capim, object of this study, the main contaminants are hematite, goethite, and 

anatase. The utilization of brightness as a quality parameter for the ore tends to cause 

problems, as each contaminant has different optical characteristics and processability, 

both dependent of the particle size. The X-ray fluorescence (XRF) is also inefficient for 

characterizing the ore quality, for besides its accuracy it is not capable of 

differentiating between the mineralogical phases. In this work a new diffuse reflectance 

spectroscopy (DRS) was developed which, in conjunction with FRX, is capable of 

estimating the concentration of each contaminant mineral in a sample, taking into 

account the variation of optical properties with particle size. New formulations based 

on Kubelka-Munk theory allow the utilization of the new technique from the same 

pressed tablets used for brightness measurements. The utilization of the information 

provided by DRS in a partial least squares model allow the prediction of a sample’s 

final brightness, facilitating thus the mine planning and saving costs during the kaolin’s 

processing. 

 

Keywords: Kaolin. Reflectance. Kubelka-Munk. Brightness. Partial least squares. 
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1 INTRODUÇÃO 

O caolim é um insumo mineral utilizado largamente na indústria papeleira 

(tanto como carga quanto na fabricação da cobertura, ou coating, em papéis especiais) 

e em menor escala na indústria de tintas, plásticos, materiais cerâmicos, produtos 

farmacêuticos e alimentícios. Na natureza o caolim ocorre como produto de alteração de 

rochas ígneas ou sedimentares ricas em feldspato. O objeto de estudo deste trabalho é o 

caolim proveniente das jazidas localizadas nas margens do Rio Capim – PA, que 

pertencem à empresa Imerys. 

Como conseqüência da sua utilização em 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 de pureza de um produto. 

Quanto mais “branca” for a aparência de uma amostra de caolim maior será o seu valor 

de alvura e, uma vez que as impurezas do caolim costumam ser coloridas, uma amostra 

branca também parece ser mais “limpa”. 

Nos depósitos minerais o caolim está associado com diversos contaminantes 

(principalmente óxidos de ferro e titânio) que, por serem coloridos, demandam um 

processo industrial para a sua remoção. Na indústria a alvura costuma ser utilizada 

tanto como uma medida da qualidade do minério bruto quanto da eficiência das 

operações unitárias de beneficiamento; isto costuma acarretar problemas, pois ela é 

extremamente inadequada para estes papéis, por diversas razões: 

•  Não há uma relação direta entre a alvura e a concentração de impurezas no 

caolim; 

• Os diversos minerais contaminantes possuem propriedades óticas diferentes entre 

si e, mais importante, apresentam comportamentos distintos frente a cada operação 
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unitária. Por exemplo, um minério com alvura extremamente baixa in situ pode 

apresentar um ganho impressionante, ao passo que outro com uma alvura razoável 

pode apresentar um ganho muito pequeno, inclusive não atingindo as especificações ao 

final do processo; 

• A alvura também é dependente de propriedades físicas dos materiais como 

tamanho de partícula, umidade, grau de dispersão das partículas, etc. Entre estas, 

aquela que se tem menos controle é o tamanho de partícula, logo duas amostras puras 

de caolim que possuam diferentes distribuições granulométricas apresentarão alvuras 

diferentes, dando a impressão de que uma é mais contaminada ou de menor qualidade 

do que a outra. Além disso, variações no tamanho de partícula dos contaminantes 

podem exercer um impacto grande sobre a alvura, mesmo que as suas concentrações se 

mantenham constantes. 

Devido a isto tudo, a prática operacional costuma encontrar problemas como 

produtos finais que não atingem as especificações e minérios bons que são classificados 

como estéreis, o que gera custos elevados, atrasos na produção e mau aproveitamento 

de reservas. No Rio Capim, o minério pré-processado é transportado por mineroduto 

até a usina, sendo necessária uma quantidade de material equivalente a dois dias de 

produção para preenchê-lo por completo. Se o minério que está sendo transportado 

contém um contaminante resistente às operações de beneficiamento, levará dois dias 

para que o problema seja constatado na usina e possivelmente mais um para resolvê-lo. 

Em 2011, o preço de uma tonelada de caolim girava em torno de U$ 140,00 (VIRTA, 

2013). Portanto, considerando uma taxa de produção de 1000 t/dia, a perda de três 

dias de produção devido a problemas com alvura custa cerca de U$ 420.000,00 para a 

empresa1. 

                                      
1 As informações contidas neste parágrafo são provenientes de constatações pessoais do autor. 
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A fim de contornar estas dificuldades, costuma-se utilizar análises de 

fluorescência de raios-X (FRX) em conjunto com a alvura para melhor caracterizar o 

caolim, mas estas análises também são insuficientes para resolver o problema, pois 

fornecem apenas a concentração total dos metais, sem diferenciar entre as fases 

mineralógicas. Outro empecilho é o fato de a caolinita (Al2Si2O5(OH)4), o principal 

constituinte do caolim, possuir uma certa quantidade de Fe substituindo o Al na sua 

estrutura cristalina (substituição isomórfica), que pode chegar a até 1 % no caso do 

material do Rio Capim (COSTA, SOUSA e ANGÉLICA, 2009). Este ferro estrutural é 

detectado pela FRX mas não afeta a alvura, prejudicando assim uma possível 

correlação Fe2O3 (%) x alvura. Além disso, concentrações de contaminante da ordem do 

limite de detecção da FRX (0,01 %) são suficientes para afetar a qualidade do produto. 

A difração de raios-X (DRX), por outro lado, é capaz de distinguir entre os minerais, 

mas não possui exatidão quantitativa e é capaz de detectar somente minerais em altas 

concentrações. 

Tendo em vista esses problemas buscou-se uma solução que fosse rápida, barata 

e capaz de identificar cada fase mineralógica a fim de determinar quais delas são 

realmente prejudiciais à qualidade do produto final, e também a eficiência das 

operações unitárias para cada uma. Para tanto foi utilizada a teoria de Kubelka-

Munk (K-M), que faz uso do espectro de reflectância de uma amostra na banda visível, 

informação esta que pode ser facilmente adquirida quando da medição da alvura sem 

acarretar custo ou tempo extra ao processo. A teoria de Kubelka-Munk é bastante 

utilizada nos setores que lidam com impressões visuais, como o de tintas e o de 

produtos têxteis, e se baseia no princípio da aditividade entre as propriedades óticas 

dos diversos componentes de (por exemplo) uma tinta para formar a sua cor. No caso 

do caolim este princípio é aplicado ao inverso, ou seja, através de uma medida do 

espectro de reflectância (a grosso modo, a cor), determina-se a concentração dos 
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diversos minerais contaminantes do caolim. Esta técnica é denominada de 

Espectroscopia de Reflectância Difusa (ERD). 

Apesar de a teoria de K-M ser bastante utilizada, geralmente é difícil fazê-lo da 

maneira como ela foi concebida, devido a dificuldades práticas na determinação das 

constantes necessárias. Isto costuma ser resolvido utilizando-se simplificações da teoria 

original, que envolvem a suposição de que algumas variáveis sejam constantes dentro 

de certas condições, ou é atribuído um valor arbitrário para algumas constantes. Estas 

simplificações costumam funcionar quando os contaminantes ocorrem em concentrações 

bastante baixas e os materiais que formam a base da mistura são constantes. 

Infelizmente estas duas suposições não são válidas para o caolim, que apresenta 

contaminantes em altas concentrações e a sua granulometria (logo, suas propriedades 

óticas) varia ao longo do depósito. 

Até o presente momento estas dificuldades têm impossibilitado o uso da teoria 

de Kubelka-Munk na indústria do caolim de forma confiável. Desta forma, a única 

maneira de se contornar os problemas gerados pelos minerais contaminantes é através 

de um avanço no âmbito teórico, ou seja, um procedimento que possibilite a utilização 

da teoria de Kubelka-Munk sem simplificações, o que demanda tanto o 

desenvolvimento de novas técnicas experimentais quanto de fórmulas matemáticas para 

o cálculo de todas as constantes. Logo, o presente trabalho busca atingir estes objetivos 

da seguinte maneira: 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Adaptação de experimentos e equações para a aplicação da teoria de Kubelka-

Munk ao caolim proveniente do Rio Capim, a fim de determinar a concentração de 

contaminantes na jazida e ao longo do beneficiamento. Desta forma pretende-se 

caracterizar a qualidade do minério com confiabilidade e aplicar esta informação no 
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planejamento da lavra e controle do processo. Os resultados esperados são a redução de 

custos, aumento da produção e maximização das reservas. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterização dos minerais contaminantes relevantes para o processo; 

• Desenvolvimento de uma técnica experimental para a determinação das 

constantes necessárias; 

• Desenvolvimento de um método matemático para o cálculo das concentrações de 

contaminante; 

• Estabelecimento de uma correlação entre a concentração de contaminantes e a 

alvura do produto final; 

• Avaliação preliminar da técnica no auxílio à lavra seletiva. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

A revisão bibliográfica trata das características geológicas e tecnológicas do 

caolim do Rio Capim, juntamente com o embasamento teórico necessário para o 

entendimento da teoria de Kubelka-Munk. Também são apresentados os avanços já 

realizados neste campo e técnicas de estatística multivariada, que juntos formam a base 

para o presente trabalho. 

A seção que trata da metodologia expõe os procedimentos de análise rotineiros 

em um laboratório de caolim relacionados à ERD, assim como os métodos analíticos e 

matemáticos que levaram ao cumprimento dos objetivos expostos acima. Na seção 

seguinte são discutidos os resultados obtidos a partir de um pequeno banco de dados de 

sondagem e os potenciais de utilização da técnica proposta. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A seguir são apresentadas informações detalhadas sobre o caolim do Rio Capim, 

assim como o embasamento teórico do trabalho. 

2.1 O CAOLIM DO RIO CAPIM 

A caolinita (Al2Si2O5(OH)4) é um argilomineral do tipo 1:1, pertencente ao grupo 

dos filossilicatos. Ela apresenta formato tabular hexagonal e granulometria 

extremamente fina (Figura 1). As partículas se parecem com pequenas placas, cuja 

espessura é muito menor que o seu diâmetro. São estas propriedades que conferem alto 

brilho e opacidade aos materiais onde o caolim é incorporado, e os caolins da região 

amazônica são considerados os melhores do mundo. 

 

Figura 1: Imagem microscópica de um caolim amazônico. 

 As jazidas estudadas pertencem à Formação Ipixuna. A sua origem 

supostamente se deu através da laterização de rochas sedimentares. Em seguida os 
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sedimentos teriam sofrido a ação da água, o que causou a redução natural e a 

dissolução dos óxidos de ferro, gerando assim um minério de alta qualidade (COSTA, 

SOUSA e ANGÉLICA, 2009; SANTOS JR., DOS e ROSSETTI, 2003). 

 A estratigrafia da jazida é composta de uma fácies composta por caolim 

arenítico e caolim macio e outra fácies chamada de caolim duro, recoberta pelo solo 

laterítico típico da região amazônica (Figura 2). O caolim duro é chamado assim devido 

à sua alta coesão, e suas principais características são a granulometria extremamente 

fina (é possível obter 90 % < 0,5 µm no material processado) e uma forma de partícula 

menos alongada. Devido à sua baixa alvura e alto teor de TiO2 esta camada está sendo 

atualmente classificada como estéril, mas esforços estão sendo feitos em busca de uma 

aplicação que viabilize a sua comercialização (BATISTELLA, 2013; CONCEIÇÃO, 

2006; CORREIA, 2008). 

 

Figura 2: Perfil estratigráfico da jazida do Rio Capim 
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 O caolim macio apresenta alvura maior que o duro, uma granulometria mais 

grossa e maior teor de quartzo. Juntamente com o caolim arenítico é a fácies que dá 

origem aos produtos comercializados pela empresa. A distinção entre caolim macio e 

arenítico é dada em função do teor de quartzo, que aumenta com a profundiade. Esta 

distinção foi criada com o objetivo de facilitar a parte operacional da lavra do caolim. 

 Os principais contaminantes do caolim do Rio Capim são a hematita (Fe2O3), a 

goethita (FeO(OH)), o anatásio (TiO2) e o quartzo (SiO2). Em menor quantidade 

podem ser encontrados rutilo e micas. O quartzo encontra-se disseminado por toda a 

jazida e em grandes profundidades o seu teor pode ser até maior que o de caolininta, 

mas a sua remoção através de peneiras ou hidrociclones é bastante simples. A hematita 

e a goethita são encontradas em faixas e bolsões de tamanhos variados espalhados pela 

jazida. O anatásio costuma ocorrer disseminado pela jazida, com determinadas regiões 

apresentando concentrações maiores, e ocasionalmente em lentes. A sua cor varia entre 

o amarelo claro e o acinzentado, o que torna difícil a sua identificação a olho nu, a não 

ser que a sua concentração seja alta.  

O anatásio é bastante resistente à lixiviação e moderadamente resistente à 

separação magnética, sendo o principal responsável pelos problemas com a qualidade do 

produto final. Além disso, a sua cor clara confere ao material in situ uma alvura 

relativamente alta, dando a falsa impressão de que o minério pode ser processado 

facilmente e/ou a baixo custo, quando é justamente o contrário que costuma ocorrer. 

2.2 BENEFICIAMENTO DO CAOLIM 

O processamento do caolim começa com a dispersão do minério em blungers, 

onde ele é misturado com água para formar uma polpa com cerca de 50 % de sólidos 

em peso. Também são adicionados reagentes dispersantes e carbonato de sódio 

(Na2CO3) para a correção do pH. 
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 Em seguida a polpa é bombeada até uma bateria de hidrociclones, onde é 

removida toda a fração maior que 325 # (45 µm), que é constituída principalmente de 

quartzo. O overflow dos hidrociclones é alimentado a uma centrífuga, que remove os 

minerais mais pesados e faz o corte granulométrico do caolim. 

 O caolim centrifugado é alimentado ao separador magnético para a remoção dos 

óxidos de ferro. Uma parte desses minerais é muito fina e acaba sendo arrastada pelo 

fluxo da polpa apesar do campo magnético. 

Este pré-produto é transportado por mineroduto desde a mina, localizada no 

município de Ipixuna do Pará, até a usina da empresa localizado no município de 

Barcarena, onde se junta com o material proveniente da outra mina. As operações 

subsequentes incluem uma nova centrifugação, delaminação (de acordo com o tipo de 

produto) e lixiviação com ditionito de sódio (Na2S2O4), que reduz os óxidos de ferro 

mais finos para uma forma solúvel (Fe3+ para Fe2+). O caolim branqueado é então 

filtrado (para a remoção da água com Fe+2 dissolvido), secado e despachado por navio 

até o destinatário. 

2.3 O ESPECTRO DE REFLECTÂNCIA 

As ondas eletromagnéticas ocorrem na natureza em uma enorme variedade de 

frequências, desde as ondas de rádio até os raios-X e raios gama. A luz visível está 

compreendida em uma estreita faixa, e é mais comumente definida em termos do seu 

comprimento de onda, que se situa entre 400 e 700 nanômetros (1 nm = 10-9 m). Dentro 

desta faixa estão situadas as cores que são visíveis pelo olho humano (Figura 3). 

 

Figura 3: Espectro de luz visível (escala em nm) 
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 A reflectância em um dado comprimento de onda é definida como a fração de 

energia que um objeto emite ao ser irradiado por uma fonte de luz. O restante da 

energia pode ser absorvido (sendo convertida em calor) ou passar através do objeto. 

Esta reflectância ainda pode se dar de forma especular (como em um espelho, onde a 

luz é reemitida em um ângulo igual ao da luz incidente) ou difusa (Figura 4), em que a 

luz é reemitida em várias direções. A maioria dos objetos apresenta os dois fenômenos, 

caracterizando assim propriedades como brilho (reflectância especular) e cor 

(reflectância difusa). 

 

Figura 4: Reflectância especular (esq.), difusa (centro) e ambas (dir.) 

 A teoria de Kubelka-Munk (ou K-M) apresentada neste trabalho é baseada no 

espectro de reflectância ao longo da região visível que cada objeto apresenta. O 

espectro de reflectância é definido como o conjunto de valores de reflectância medidos 

em cada comprimento de onda. Para efetuar a medição desta propriedade são utilizados 

aparelhos conhecidos como espectrofotômetros. O espectrofotômetro consiste de uma 

lâmpada que emite um feixe de luz branca sobre uma amostra. A luz refletida pela 

amostra passa então por uma rede de difração e em seguida é captada por diversos 

detectores, um para cada comprimento de onda. Geralmente o intervalo de medição é 

de 10 ou 5 nm (logo, entre 400 e 700 nm são gerados 31 ou 61 valores de reflectância, 

respectivamente). Para garantir que tanto a iluminação quanto a reflectância ocorram 

de forma difusa (condição necessária para a utilização da teoria de K-M) os 

espectrofotômetros são equipados com uma esfera de integração (Figura 5), que consiste 

de uma esfera cuja superfície interna é altamente refletora (geralmente revestida com 



38 

MgO ou BaSO4). A esfera possui uma abertura para o posicionamento da amostra, uma 

para entrada de luz e outra para detecção e o posicionamento das lentes para a 

correção da reflectância especular. 

  

Figura 5: Esfera de integração 

Os dados de saída do espectrofotômetro são geralmente expressos em 

porcentagem. Como os valores que entram nas equações precisam ser fracionários (ou 

seja, o valor em % dividido por 100), as duas formas estarão expressas ao longo do 

trabalho em gráficos e expressões matemáticas. Por definição, ambas representam a 

mesma grandeza, que é a quantidade de luz refletida por uma amostra em um dado 

comprimento de onda. 

2.4 ALVURA 

Comercialmente a alvura é uma das propriedades mais importantes do caolim. A 

definição mais utilizada é a da norma ISO 2470 (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2009), que atribui pesos para a 

reflectância na faixa de 400 a 510 nm, com prioridade para o comprimento de onda de 
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460 nm (Tabela 1). Estes pesos são então utilizados para fazer uma média ponderada 

desta parte do espectro, gerando um valor entre 0 e 100 (o “%” costuma ser omitido 

quando se expressa a alvura). 

Tabela 1: Pesos para o cálculo da alvura conforme norma ISO 2470 

Comprimento 
de onda (nm) 

Peso  
Comprimento 
de onda (nm) 

Peso 

400 1  460 100 

410 6,7  470 88,7 

420 18,2  480 53,1 

430 34,5  490 20,3 

440 57,6  500 5,6 

450 82,5  510 0,3 

  

A alvura pode ser encarada como um “resumo” do espectro de reflectância, e 

compartilha das suas propriedades. O principal problema com a reflectância é o fato de 

ela não ser aditiva, ou seja, ao se misturar duas amostras de igual massa, mas 

reflectâncias diferentes, a reflectância resultante não será necessariamente a média das 

reflectâncias das duas amostras, mesmo que ambas apresentem os mesmos 

contaminantes. Logo, assim como é difícil estabelecer uma correlação direta entre 

espectro de reflectância e concentração de contaminantes, tão ou mais difícil é fazê-lo 

utilizando somente a alvura, que utiliza somente uma parte do espectro visível e esta 

parte é, de certa forma, “distorcida” pelos pesos.  

A alvura do material in situ possui uma correlação muito fraca com a alvura do 

produto final (Figura 6). Isto ocorre devido a variações na concentração dos 

contaminantes contidos no caolim, cada um com um grau de impacto na alvura 

diferente, assim como o seu comportamento frente às operações de beneficiamento. 

Análises de fluorescência de raios-X podem ser utilizadas a fim de estimar o grau de 

contaminação de uma amostra (Figura 7) mas, apesar de a concentração de óxidos ser 
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uma grandeza aditiva, ela sofre dos problemas descritos anteriormente. Portanto, 

somente através da composição mineralógica do caolim é possível estabelecer alguma 

ligação com a qualidade e/ou processabilidade do minério. A teoria de Kubelka-Munk 

busca então relacionar o espectro de reflectância com a composição mineralógica, 

conforme será demonstrado mais adiante. 

 

Figura 6: Correlação entre a alvura in situ e a alvura do produto processado. 

 

Figura 7: Relação entre a alvura de uma amostra e teor de óxidos determinados através de FRX. 
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2.5 A TEORIA DE KUBELKA-MUNK 

A teoria de Kubelka-Munk (KUBELKA e MUNK, 1931) é bastante genérica e 

abrangente. A sua aplicabilidade já foi estudada nas mais diversas áreas, como a de 

tintas (GONÇALVES, PETTER e SILVA, DA, 2013), plásticos (CHRISTY, 

KVALHEIM e VELAPOLDI, 1995; SAUNDERSON, 1942), produtos farmacêuticos 

(OTSUKA, 2004), no estudo de solos (BARRÓN, FERREIRA e TORRENT, 2011; 

BARRON e TORRENT, 1986; SCHEINOST et al., 1998; SELLITTO et al., 2009; 

TORRENT e BARRÓN, 2003) e também do próprio caolim (GONÇALVES, PETTER 

e MACHADO, 2012; GONÇALVES e PETTER, 2007; PERONI, 1998; PETTER, 

1994). Eventualmente são feitas contribuições puramente teóricas (CALDWELL, 1968; 

YANG e MIKLAVCIC, 2005). Apesar de estar focado no caolim, este trabalho também 

busca ser uma contribuição teórica. Portanto, para facilitar a compreensão das 

fórmulas que serão desenvolvidas mais adiante, as equações relevantes da teoria de    

K-M serão deduzidas desde o início. O que segue é um resumo da compilação que 

Kortüm (1969) realizou sobre o trabalho de Kubelka e Munk: 

Considere-se uma camada de material de espessura �, sendo irradiado por uma 

luz difusa monocromática na direção −!, conforme Figura 8. Este material repousa 

sobre um fundo de cor qualquer. Parte do fluxo inicial, �, é absorvida e outra parte, �, é 
espalhada pelas partículas e retorna na direção positiva. Definindo o coeficiente de 

absorção de luz por unidade de comprimento como � e o coeficiente de espalhamento 

como �, a variação da intensidade de luz � de uma camada infinitesimal �! para outra 

é dada pela seguinte equação: 

−�� = −���! − ���! + ���!																																																																																																												(1) 
Ou seja, da energia que entrou na camada por cima, parte é absorvida, parte é 

espalhada para cima e há um acréscimo do fluxo � que foi espalhado para baixo pela 

camada logo acima. Analogamente para o fluxo � pode-se escrever: 
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�� = −���! − ���! + ���!																																																																																																																(2) 
 

 

Figura 8: Camada de material genérico sendo irradiada por um fluxo de energia � e refletindo um fluxo � 
Organizando os termos pode-se chegar a: 

− ���! = −(� + �)� + ��																																																																																																																								(3) 
���! = −(� + �)� + ��																																																																																																																												(4) 

Definindo, para simplificar, que 
()*( = 1 + *( ≡ ,, as equações acima podem ser 

escritas na forma 

− ����! = −,� + �																																																																																																																																				(5) 
����! = −,� + �																																																																																																																																								(6) 

Dividindo a primeira equação por �, a segunda por �, definindo que 
/0 ≡ 1 (ou 

seja, a reflectância da camada �!) e subtraindo uma equação da outra pode-se chegar 

a: 

�1��! = 12 − 2,1 + 1																																																																																																																														(7) 

dx

X

I J

d

0

dx

X

I J

dx

X

I J

d

0
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ou 

4 �112 − 2,1 + 1 = �4�!																																																																																																																				(8) 
Integrando a expressão acima até uma espessura de camada � e aplicando as 

condições de contorno 

1(0) = 	� - reflectância do fundo 

1(�) = 	 - reflectância da camada + fundo 

chega-se à expressão conhecida como “solução hiperbólica de Kubelka-Munk”: 

�� = 17 8coth=> , − 	7 − coth=> , − 	�7 ?																																																																																								(9) 
Onde 

7 ≡ A,2 − 1																																																																																																																																										(10) 
A expressão (9) também pode ser escrita como 

�� = 17 coth=> 72 − (, − 	)B, − 	�C7B	� − 	C 																																																																																												(11) 
ou, isolando-se R: 

	 = 1 + 	�(, − 7 coth 7��), + 7 coth 7�� − 	� 																																																																																																												(12) 
Para um fundo feito de material preto não-refletor (ou seja, 	� = 0 e 	 = 	
, a 

reflectância da camada apenas) as expressões (11) e (12) podem ser simplificadas para 

�� = 17 coth=> 1 − ,	
7	
 																																																																																																																						(13) 
e 
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 = 1, + 7 coth 7�� 																																																																																																																											(14) 
Para o caso de uma camada bastante espessa (como são medidas as pastilhas de 

caolim) o valor de � tende ao infinito, coth 7�� = 1 e, portanto, 

	� = 1, + 7 = , − 7																																																																																																																											(15) 
Onde 	� representa a reflectância da camada espessa. Em termos das 

constantes � e � a expressão acima pode ser escrita como 

	� = 1 + �� − D�2�2 + 2�� 																																																																																																																(16) 
ou, isolando 

*(, 
�� = (1 − 	�)22	� ≡ (	�)																																																																																																																			(17) 

A expressão acima é conhecida como “Função de Kubelka-Munk”. Considerando 

a proporcionalidade inversa entre  e 	� e o efeito conjunto da absorção e 

espalhamento de luz, neste trabalho a variável  será denominada de “fator de 

atenuação” de um determinado material. As constantes � e � são aditivas2 (ao 

contrário de R∞), ou seja, para uma mistura de materiais, 

(	�) = ∑�F�F∑�F�F 																																																																																																																																			(18) 
onde �F é a concentração do material G em uma dada mistura. As concentrações dos 

materiais podem ser baseadas em massa, volume ou qualquer outra grandeza. Os 

materiais apresentarão valores diferentes de � e � de acordo com o tipo de 

                                      
2 Tanto Kortüm (1969) quanto Kubelka e Munk (1931) não oferecem prova da aditividade entre K e S, 
mas ela é facilmente constatada experimentalmente. 
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concentração utilizada, mas o fator de atenuação 
*( se manterá constante. Neste 

trabalho todas as concentrações serão expressas em massa. 

2.5.1 Constantes absolutas e relativas 

As constantes � e � são absolutas, representando o potencial de absorção (ou 

espalhamento) de energia em forma de luz por unidade de comprimento. Em um 

trabalho anterior (GONÇALVES, 2009), as equações (13) e (17) foram utilizadas para 

determinar as constantes � e � da caolinita. Para tanto é necessário a medir a 

reflectância de uma pastilha prensada, assim como a reflectância e espessura de uma 

película fina e transparente. A dificuldade encontrada estava na preparação de uma 

película de caolim suficientemente fina e homogênea, e na medição da sua espessura. De 

acordo com a eq. (13), quanto maior for o poder de espalhamento de um material, mais 

fina a película deve ser para que as constantes � e � possam ser determinadas com 

exatidão. Foi possível preparar películas de caolim de 30-50 µm de espessura, mas a 

superfície das películas era muito heterogênea e o processo de preparação causava o 

alinhamento das partículas, criando uma condição diferente daquela na qual as 

partículas se encontram ao se medir a reflectância da pastilha. 

A fim de se evitar estas dificuldades, Gonçalves et al. (2012) propuseram a 

utilização de uma constante relativa, denominada razão de espalhamento. Considere a 

eq. (18), no caso especial de uma mistura binária entre um material (mineral, 

pigmento, tinta, etc.) tomado como referência (R) e outro material de interesse (M): 

 = �H�H + �I�I
�H�H + �I�I

                                                                                                                               (19) 

A razão de espalhamento do material de interesse sobre a referência é definida como 

�I
�H

=∝IH                                                                                                                                                (20) 
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ou seja, a proporção entre o poder de espalhamento do material de interesse sobre a 

referência. É possível provar que a razão de espalhamento possui as seguintes 

propriedades: 

∝FK= 1∝KF 
∝FL=∝FK∝KL 																																																																																																																																										 (21) 
∝FF= 1 

Substituindo estes valores na eq. (19) juntamente com a eq. (17) e fazendo uso 

das propriedades descritas acima obtém-se 

 = H�H +∝IH I�I�H +∝IH �I 																																																																																																																							(22) 
Desta forma resultam apenas três constantes a serem determinadas, ao invés das 

quatro no caso anterior. Geralmente amostras puras do material de referência estão 

disponíveis, portanto basta uma medida de reflectância para se obter o valor de H. 
Gonçalves et al. (2012) desenvolveram um método analítico para o cálculo de �IH (e de I, se necessário) baseado em misturas entre os dois materiais com diferentes 

concentrações, e o testaram com misturas entre uma amostra de caolim de alta alvura e 

óxidos de ferro sintéticos. A maior vantagem deste método está no fato de que ele se 

baseia somente na reflectância da pastilha opaca, eliminando a necessidade de se 

trabalhar com películas. 

2.5.2 Cálculo de concentrações 

Uma vez determinadas as constantes � e  de todos os materiais de interesse, 

torna-se possível calcular as concentrações de cada material a partir do espectro de 

reflectância de uma mistura entre eles. Considere uma mistura entre M materiais, da 

qual se obtém � medidas de reflectância em diferentes comprimentos de onda. Em um 

determinado comprimento de onda N, o valor de  desta mistura é dado por 
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O = ∑ �OPOP�PQPR>∑ �OP�PQPR> 																																																																																																																									(23) 
onde O representa o fator de atenuação da mistura como um todo, �OP e OP são as 

constantes do material S para o comprimento de onda N (todos os valores de � devem 

ser relativos à mesma referência, razão pela qual o subscrito 	 em � foi omitido, mas a 

referência não precisa estar presente na mistura3) e �P é a concentração do material S. 
Colocando cada �P em evidência chega-se à seguinte expressão: 

T�OP(OP − O)�PQ
PR> = 0																																																																																																																	(24) 

A equação acima pode ser encarada como um “equilíbrio de cores”, sendo 

possível fazer uma analogia com um equilíbrio de forças (Figura 9). Neste caso, OP − O seria a distância de cada material em relação ao ponto de equilíbrio e �P e �OP seriam respectivamente o volume e a densidade do material. Desta forma, a razão 

de espalhamento também pode ser encarada como uma “densidade ótica” ou “poder de 

saturação”, já que um material com alto � exerce um grande impacto no fator de 

atenuação de uma mistura, mesmo em pequenas concentrações. 

                                      
3 Devido às propriedades da razão de espalhamento (21), os valores de � dos materiais podem ser 
facilmente convertidos para uma segunda referência; isto é equivalente a dividir o numerador e o 
denominador em (23) pelo mesmo valor, o que não afeta o fator de atenuação da mistura. 
Consequentemente, é possível afirmar que o fator de atenuação de uma mistura é função apenas da 
proporção entre o poder de espalhamento de cada material em relação aos outros envolvidos, e não do 
seu valor absoluto. 
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Figura 9: Analogia gráfica da eq. (24). 

A massa total de material é fixa, ou seja, ∑ �PQPR> = 1. As � equações do tipo 

(24) juntamente com esta restrição formam um sistema de equações, que em forma 

matricial possui � # 1 linhas e M colunas: 

UVV
VWX>> X>2 ⋯ X>QX2> X22 ⋯ X2Q⋮ ⋮ ⋱ ⋮XI> XI2 ⋯ XIQ1 1 1 1 \]]

]̂ _�>�2⋮�Q` " UVV
VW00⋮01\]]
]̂ 																																																																																																		�25� 

onde XOP " �OP�OP  O�. Na maioria das situações � será maior que M, portanto 

este sistema pode ser facilmente resolvido pelo método de mínimos quadrados, 

resultando no vetor de concentrações cujo espectro de atenuação (23) possui o melhor 

ajuste com o espectro que foi medido4. Gonçalves et al. (2012) obtiveram bons 

resultados com misturas sintéticas contendo até 25000	ppm (2,5	%) de contaminantes 

(Figura 10), demonstrando que a teoria de Kubelka-Munk pode ser usada para a 

determinação quantitativa da composição mineralógica do caolim. 

                                      
4 A eq. (24) pode ser encarada como uma condição de ortogonalidade, ou seja, ab ⋅ d " 0. A fim de se 
evitar que os comprimentos de onda com maior fator de atenuação dominem o resultado, os vetores ab 
podem ser normalizados antes de se construir o sistema, sem violar a condição de ortogonalidade. Desta 
forma o resíduo é dividido igualmente entre todos os comprimentos de onda. 
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Figura 10: Resultados de determinação de concentrações em misturas de caolim com óxidos de Fe 
sintéticos (Gonçalves et al., 2012). 

2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

No decorrer do trabalho foram empregadas certas técnicas estatísticas, tanto 

para avaliar os resultados da calibração do modelo de Kubelka-Munk como para fazer 

uso dos dados fornecidos por ele. 

2.6.1 Análise de componentes principais 

A análise de componentes principais (Principal Component Analysis – PCA) é 

uma técnica estatística que usa transformação ortogonal para converter um conjunto de 

observações de variáveis possivelmente correlatas em um conjunto de valores de 

variáveis linearmente descorrelacionadas chamadas componentes principais 

(JOLLIFFE, 2002). O número de componentes principais é igual ou menor que o 

número de variáveis originais. Em outras palavras, o conjunto de dados é projetado em 

uma base de menor dimensão, cujos eixos estão alinhados com as direções de maior 

variabilidade. 

A PCA facilita a visualização de dados multidimensionais, principalmente se as 

variáveis forem altamente correlacionadas. A análise é realizada a partir de uma matriz 
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de dados �, cujas linhas representam as observações e as colunas representam as 

variáveis. Se esta matriz for centrada, ou seja, a média de cada coluna for subtraída dos 

dados, a matriz de covariância � é dada por 

� = 1��e�																																																																																																																																													(26) 
onde M é o número de observações (linhas) da matriz �. Os autovalores de � são 

ordenados de forma decrescente, cada um representando a variância dos dados na 

direção que é dada pelo seu respectivo autovetor. Se grande parte da variância total 

está concentrada nos primeiros autovalores, os demais podem ser descartados com uma 

perda mínima de informação. Se � é a matriz M ×M de autovetores de �, onde M é o 

número de variáveis, e �g é a matriz M × � que contém apenas as � primeiras colunas 

correspondentes às componentes principais que estão sendo consideradas, a matriz � = ��g é a projeção de � sobre a base formada pelas � primeiras componentes 

principais. 

As colunas de � são chamadas de loadings, enquanto que as colunas de � são 

chamadas de scores da matriz �. Um gráfico com as duas primeiras colunas de � pode 

revelar as relações entre as variáveis, enquanto que um gráfico com as duas primeiras 

colunas de � revela as correlações entre as observações. Uma vez que a matriz � possui 

apenas � colunas, a PCA também pode ser utilizada para “resumir” uma matriz de 

dados multidimensional em poucas dimensões, facilitando uma futura análise, 

interpretação ou processamento destes dados. 

Caso as variáveis analisadas representem grandezas diferentes, é possível que as 

variâncias de algumas delas sejam muito maiores que as variâncias das outras. Isto 

pode dar a falsa impressão de que as variáveis de menor variância estão fracamente 

correlacionadas entre si e com as demais variáveis. Neste caso, recomenda-se normalizar 

as colunas da matriz � após a centralização, ou seja, dividir cada valor pelo desvio 
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padrão da coluna. A matriz � é então chamada de matriz de correlação e possui a 

propriedade de que todos os seus valores estão contidos no intervalo entre -1 e 1. A 

PCA desta matriz de correlação não será prejudicada por problemas relacionados com a 

escala das variáveis. 

PCA robusta 

A análise de componentes principais é bastante sensível aos outliers, os “pontos 

fora da curva”. Os outliers são pontos que não seguem o mesmo comportamento dos 

demais, podendo possuir valores extremos em uma ou mais varáveis, relação entre duas 

variáveis que inversa àquela apresentada pelos outros dados, etc. Estes outliers causam 

um grande impacto sobre a média e desvio padrão de um conjunto de dados e, por 

consequência, à matriz de covariância, levando o usuário a tirar conclusões errôneas a 

partir de uma PCA. 

A maneira correta de se fazer a PCA é a partir de uma matriz de covariância 

robusta, ou seja, indiferente à presença dos outliers. Uma maneira de se calcular a 

matriz de covariância robusta é através do método de mínimo determinante da 

covariância (Minimum Covariance Determinant – MCD; ROUSSEEUW e DRIESSEN, 

VAN, 1999), que consiste em selecionar um subconjunto dos dados (por exemplo, 50 ou 

75 % dos dados) cuja matriz de covariância possui o menor determinante possível. Um 

valor baixo para o determinante significa que os dados se encontram estatisticamente 

próximos, livres de qualquer valor extremo. Uma vez que uma matriz de covariância 

robusta tenha sido determinada, o grau de desvio de uma observação h é dado pela sua 

distância robusta em relação à média: 

�L = i(jk − lm)�n=>(jk − lm)o                                                                                                   (27) 

onde  lm e �n representam a média e matriz de covariância robustas, respectivamente. 

Quanto maior o valor de �, mais distante estatisticamente a observação se encontra em 
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relação aos demais dados. A identificação dos outliers é feita através de uma distância 

de corte, usualmente definida como a raiz do quantil 0,975 da distribuição qui-

quadrado, com M graus de liberdade. Quaisquer observações com distância robusta 

acima deste valor são classificadas como outliers. 

2.6.2 Mínimos quadrados parciais 

Mínimos quadrados parciais (Partial Least Squares – PLS) é uma técnica de 

regressão linear que possui algumas semelhanças com a PCA. Considerando uma matriz � de variáveis dependentes e uma matriz � de variáveis independentes (tanto � como � 

podem ter várias colunas), a PLS tentará encontrar a direção multidimensional no 

espaço � que explica a máxima variância multidimensional no espaço � (GELADI e 

KOWALSKI, 1986). Em outras palavras, a PLS pode ser encarada como uma PCA 

conjunta de � e �, cujas projeções nos novos espaços tendem a maximizar o poder 

preditivo de � sobre �. O resultado é um vetor de coeficientes � de forma que, para 

novas observações de �, os valores de � podem ser estimados através de � = ��. É 

comum que antes de se proceder com a análise ambas as matrizes � e � sejam 

centradas e normalizadas, ou seja, os valores de cada coluna têm a sua média 

descontada e são divididos pelo desvio padrão da coluna. 

De forma análoga às componentes principais da PCA, o usuário define o número 

de variáveis latentes (�) que serão usadas na regressão. As variáveis latentes definem a 

dimensionalidade do espaço no qual as matrizes � e � são projetadas; poucas variáveis 

latentes podem fazer com que o poder preditivo seja baixo, pois muita informação terá 

sido suprimida; por outro lado, um valor muito alto de � fará com que o ruído natural 

presente nos dados seja encarado como informação relevante, também reduzindo o 

poder preditivo para novas observações. 

Uma maneira de definir o valor de � é através da técnica de validação cruzada, 

que consiste em remover uma determinada observação h da matriz de dados e estimar 
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o seu valor de p a partir do modelo obtido através das �− 1 observações restantes. 

Repetindo este processo para todas as observações, o desvio padrão do erro de predição 

(Root Mean Square Error of Prediction – RMSEP) para um determinado � é dado por 

	����q = r1�TBpk − pk,g∗C2I
LR> 																																																																																																				(28) 

onde pk,g∗ é o valor estimado de p para a observação h utilizando � variáveis latentes. 

Toma-se então o valor de � que gerar o menor 	����. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos experimentais utilizados no 

trabalho, assim como a maneira na qual as equações descritas anteriormente foram 

aplicadas. 

3.1 MEDIÇÕES EM PASTILHA 

Por ser um material em forma de pó, o caolim necessita ser prensado de forma a 

se obter uma superfície lisa para a medição da reflectância no espectrofotômetro. Para 

tanto costuma-se utilizar uma prensa (manual ou hidráulica) juntamente com um aro 

de metal e uma superfície de vidro (Figura 11). O material prensado é chamado de 

pastilha. Antes de ser prensado o caolim precisa estar bem disperso para não causar 

irregularidades na superfície da pastilha, e também para não comprometer as suas 

propriedades óticas. Conforme a norma TAPPI 534 (TECHNICAL ASSOCIATION OF 

THE PULP AND PAPER INDUSTRY, 2003) é utilizado um pulverizador modelo 

Anglo, da Technidyne (Figura 12), onde 12 g de amostra são processadas durante 30 s 
com uma velocidade de rotação de 25000 rpm. Também é necessário tomar um cuidado 

especial com a umidade, pois, além de comprometer as propriedades óticas do caolim 

por si só, ela também prejudica a qualidade da dispersão. 
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Figura 11: Vidro, aro de metal e prensa (em corte). 

 

Figura 12: Pulverizador Anglo. 

 12 g de amostra geralmente são suficientes para duas pastilhas. Depois de pronta 

a pastilha tem a sua reflectância medida em um espectrofotômetro Technidyne modelo 

Color Touch 2 (Figura 13), com uma janela de medição de 30 mm e capaz de medir na 

faixa entre 400 e 700 nm. As pastilhas utilizadas neste trabalho foram feitas com uma 

prensa manual e possuem um diâmetro de 40 mm. A variabilidade da medição tem 
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certa dependência da amostra, mas costuma-se obter um desvio padrão entre as 

medidas em torno de 0,2 %. 

 

Figura 13: Espectrofotômetro Technidyne Color Touch 2 

 Todas as pastilhas possuem pelo menos 0,5 cm de espessura. Logo, todas as 

medidas de reflectância em pastilha são consideradas como 	� para efeito de cálculo 

(uma vez que não há interferência do fundo). 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CONTAMINANTES 

Nas duas jazidas estudadas existem pontos de alta concentração de contaminantes 

(Figura 14). De acordo com as suas características físicas, estes pontos de acúmulo de 

contaminantes podem ser classificados nos seguintes tipos: 

• Caolim roxo: material de cor roxa bastante escuro; alta concentração de 

hematita; 
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• Caolim amarelo: variações entre amarelo, laranja e marrom; alta concentração 

de goethta; 

• Caolim vermelho: lentes de cor vermelha bastante forte e grande extensão, com 

espessura entre 0,5 e 1 m; alta concentração de hematita; 

• Caolim cinza: zonas e/ou lentes de cor acinzentada, possivelmente com a 

presença de minerais pesados; alta concentração de anatásio; 

• Caolim puro: caolim de alta alvura in situ; baixa concentração de 

contaminantes. 

 

Figura 14: Pontos de concentração de contaminantes. Legenda: a – caolim roxo; b – caolim vermelho; c – 
caolim amarelo; d – caolim cinza. 

A fim de se caracterizar os minerais contaminantes do caolim em todas as suas 

formas, diversas amostras foram coletadas nestes pontos de alta concentração. Buscou-

se coletar amostras com a menor diversidade mineralógica possível, ou seja, amostras 

em que apenas um mineral contaminante estivesse presente ou ao menos fosse 
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predominante. Isto é importante principalmente no caso da hematita e goethita, pois, 

uma vez misturados, estes minerais não podem ser separados em laboratório e a sua 

quantificação por análises químicas é difícil. 

Os laboratórios da empresa trabalham com amostras desareiadas, ou seja, a 

fração passante em 325 # (45 µm). A fração grossa é composta principalmente de 

quartzo, que dificulta a preparação das pastilhas. Neste trabalho as amostras coletadas 

também foram peneiradas a úmido nesta mesma malha. 

O efeito do tamanho de partícula sobre as propriedades óticas dos minerais não 

pode ser ignorado. Portanto, cada amostra coletada foi dividida em diferentes faixas 

granulométricas através de centrifugação (os minerais que compõem o caolim são muito 

finos, impossibilitando o uso de peneiras convencionais). Foi utilizada uma centrífuga 

Sigma modelo 4S, com capacidade para seis recipientes de 250 mL cada. Cada amostra 

passou por sucessivas rodadas de centrifugação; em cada rodada o material 

sedimentado foi removido e o material sobrenadante foi submetido à outra rodada de 

centrifugação com maior velocidade de rotação, durante um determinado tempo. Desta 

forma as amostras foram separadas em seis frações granulométricas.  

A distribuição granulométrica de cada fração foi medida em um granulômetro a 

laser CILAS modelo 1064L. As distribuições granulométricas obtidas são bastante 

estreitas (Figura 15; Apêndice A), logo cada fração pode ser representada pelo seu 

tamanho de partícula médio. As velocidades de rotação utilizadas e os tamanhos de 

partícula correspondentes são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Parâmetros da centrifugação. 

Fração 
Velocidade de 
rotação (rpm) 

Tempo de 
centrifugação (min) 

Tamanho de 
partícula médio 

(µm) 

F1 
0 (sedimentação 

livre) 
10 20,0 

F2 340 2 10,0 
F3 670 2 5,0 
F4 1300 3 3,0 
F5 2600 3 1,3 
F6 4100 5 0,7 

 

 

Figura 15: Distribuição granulométrica média das frações centrifugadas. 

Todas as amostras foram peneiradas e centrifugadas da mesma forma. Apenas as 

amostras classificadas como caolim cinza ou puro foram posteriormente lixiviadas com 

1 Kg/t de ditionito de sódio a fim de se obter a maior pureza possível. Na Figura 16 é 

possível ver o efeito que o tamanho de partícula exerce sobre a reflectância do caolim 

puro. Há um pico de reflectância próximo de 1 µm, seguida de uma queda para 

tamanhos de partícula maiores ou menores. A amplitude dos valores é de cerca de 7 % 

de reflectância, o que confirma a necessidade de se levar o tamanho de partícula em 

conta no desenvolvimento do trabalho. 
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Figura 16: Reflectância em 460 nm em função do tamanho de partícula de uma amostra de caolim puro. 

Com os tamanhos de partícula definidos, procedeu-se com a estimativa da 

composição mineralógica de cada amostra. Nesta análise foram considerados apenas a 

caolinita (Al2Si2O5(OH)4) e os contaminantes principais, hematita (Fe2O3), goethita 

(FeOOH) e anatásio (TiO2). A partir de resultados de FRX e DRX a composição 

mineralógica foi estimada para cada tipo de amostra de acordo com os seguintes 

critérios: 

• Caolim roxo: todo o Fe2O3 considerado como hematita; 

• Caolim amarelo: todo o Fe pertencente à goethita; 

• Caolim vermelho: todo o Fe2O3 considerado como hematita; 

• Caolim cinza: considerado livre de hematita e goethita devido à lixiviação prévia 

(estes minerais não foram detectados pela DRX); o Fe presente foi considerado 

como substituição isomórfica nos cristais de caolinita e anatásio; 

• Caolim puro: também considerado livre de hematita e goethita; Fe considerado 

como substituição isomórfica. 
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Em todos os casos, a concentração de TiO2 foi considerada como pertencente ao 

anatásio. Uma vez que a FRX não é capaz de distinguir entre os minerais, a distinção 

entre hematita e goethita foi feita através da DRX; se a DRX indicasse a presença de 

somente um dos minerais, todo o Fe determinado pela FRX era considerado 

pertencente a ele; se a DRX indicasse a presença de ambos, a amostra não seria 

utilizada no momento da calibração do modelo de K-M. 

O fato de a DRX não ser capaz de detectar a hematita ou a goethita em uma 

determinada amostra não a isenta da presença destes minerais em uma concentração 

que seja oticamente importante. Neste caso é esperado que a preponderância de um 

mineral minimize o erro experimental de não se levar em conta a possível presença do 

outro no momento da calibração. Um raciocínio semelhante foi utilizado no caso do Fe 

estrutural; para amostras com altas concentrações (> 20 %) de Fe2O3 é esperado que o 

erro ao se considerar o Fe estrutural (da ordem de 0,5 %) como pertencente à hematita 

ou goethita seja mínimo. 

As amostras mais grossas foram fotografadas em um microscópio digital Keyence 

modelo VHX 2000 com 1000 aumentos (Figura 17). Através da análise do espectro de 

reflectância das amostras (Figura 18, Apêndice A) juntamente com as imagens foi 

possível definir cinco categorias ótico-mineralógicas: 

• Caolinita: caolim teoricamente livre de qualquer contaminante; 

• Hematita tipo 1: cristais livres de hematita, cuja cor varia desde o roxo nas 

frações mais grossas até o vermelho nas mais finas; 

• Hematita tipo 2: cristais muito finos de hematita associados a cristais de 

caolinita (Figura 17b); apresenta um espectro de reflectância bastante distinto 

da hematita tipo 1 (Apêndice B); ocorre principalmente em lentes (Figura 14b); 

• Goethita: cristais de cor amarela que ocorrem na jazida com menor frequência 

em comparação com a hematita; 
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• Anatásio: apesar de o anatásio ocorrer apenas em granulometria bastante fina 

(< 1 µm), foram encontradas concentrações significativas de TiO2 nas frações 

grossas, possivelmente pertencendo a agregados resistentes e cristais de rutilo, 

ilmenita ou um equivalente amorfo; oticamente todos estes minerais são 

considerados como pertencentes a esta categoria. 

Estas categorias de minerais formam a base dos componentes que serão 

determinados através da teoria de K-M. Uma vez que a teoria explora as propriedades 

óticas dos materiais, foi necessário dividir os minerais que compõem o caolim em 

categorias de acordo com estas propriedades, em detrimento de, por exemplo, uma 

categorização química ou mineralógica propriamente dita. 

 

Figura 17: Imagens microscópicas das categorias mineralógicas. Legenda: a – hematita tipo 1; b – 
hematita tipo 2; c e d – anatásio. 
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Figura 18: Amostras das categorias mineralógicas. Legenda: a – hematita tipo 1; b – hematita tipo 2; c – 
goethita; d – anatásio. 

 3.3 CALIBRAÇÃO DO MODELO 

A calibração do modelo de K-M envolve a determinação das constantes  e � 

para as categorias mineralógicas definidas acima em cada fração granulométrica. O 

método analítico proposto por Gonçalves et al. (2012) foi utilizado para estimar a razão 

de espalhamento da caolinita relativa a uma amostra de caolim puro que não passou 

por centrifugação (ou seja, uma mistura das seis frações) através de misturas com uma 

hematita sintética. Este método não pôde ser aplicado para os outros minerais, pois 

muitas amostras envolvem misturas entre mais de dois componentes e nenhuma 

amostra é completamente pura (mesmo as amostras de caolim puro apresentam uma 

concentração relevante de TiO2). Sendo assim, as constantes foram determinadas 

através de um método numérico, de acordo com a seguinte metodologia: 

Passo 1: agrupar as amostras de acordo com a fração granulométrica. Uma 

vez que todas as amostras foram centrifugadas da mesma maneira, é esperado que as 

constantes dos minerais não se alterem de uma amostra para outra dentro da mesma 

fração. Desta forma, cada amostra impõe uma restrição sobre os valores que as 

constantes  e � de uma determinada categoria mineralógica podem assumir em uma 

dada fração. 

Passo 2: calcular o espectro de atenuação das amostras. Utilizando as 

concentrações mineralógicas estimadas e valores arbitrários para as constantes  e �, 

um espectro de atenuação é calculado para cada amostra a partir da eq. (23).  
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Passo 3: determinação das constantes. Ao se alterar o valor de  ou � de um 

componente, o espectro de atenuação de todas as amostras onde este componente está 

presente também é alterado. O objetivo então é determinar as constantes de cada 

componente que minimizam a diferença entre os espectros de atenuação medido e 

calculado de todas as amostras em uma dada fração granulométrica. Isto foi feito 

através do algoritmo de Gradiente Reduzido Generalizado (GRG2), disponível na 

ferramenta Solver do Microsoft Excel. Os valores de � da caolinita (determinados 

analiticamente) foram mantidos fixos. 

Passo 4: verificar a consistência das constantes. Para uma dada categoria 

mineralógica, um gráfico de � contra o tamanho de partícula deve apresentar um 

comportamento semelhante ao observado na Figura 16, assim como a sua reflectância 

(Apêndice B). Se este não for o caso, o valor de  e/ou � deve ser manualmente 

ajustado e o passo 3 repetido de forma a calcular outro conjunto de constantes. O fato 

de se ajustar as constantes de um mineral pode prejudicar o ajuste de outro, portanto 

os passos 3 e 4 foram repetidos diversas vezes até se encontrar um conjunto de 

constantes satisfatório para todos os minerais em todas as frações granulométricas. 

Pelo fato de se fixar os valores de � da caolinita, todas as razões de 

espalhamento calculadas ficaram relativas à amostra de caolim puro. As constantes dos 

minerais em todas as frações granulométricas estão detalhadas no Apêndice B. 

3.4 CÁLCULO DE CONCENTRAÇÕES 

Uma vez que as constantes de todos os componentes do caolim sejam 

conhecidas, a sua concentração em uma dada amostra pode ser calculada por meio da 

eq. (25). Para um sistema simples, com poucos componentes, este cálculo é bastante 

simples. No presente caso, porém, o sistema de equações a ser resolvido é relativamente 

grande (um total de 23 componentes, considerando as diferentes frações 
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granulométricas), gerando respostas na forma de concentrações negativas e/ou de 

magnitude bem acima de 100 %. Este fenômeno é conhecido como overfitting. 

Como um exemplo simples de overfitting, considere um conjunto de pontos com 

coordenadas (!, t� através do qual se deseja interpolar um polinômio. Estes dados são 

provenientes de um ensaio de laboratório e possuem uma certa quantidade de ruído. 

Assumindo que o fenômeno a ser modelado pode ser descrito por um polinômio de 

3º grau, o método de mínimos quadrados fornecerá os coeficientes que geram a menor 

diferença possível entre o modelo e os dados experimentais. A Figura 19 ilustra este 

exemplo, juntamente com um polinômio de 6º grau ajustado aos dados. O polinômio de 

6º grau apresenta um resíduo muito menor, mas segue um caminho que claramente não 

acompanha a tendência geral dos dados. Além disso, o polinômio de 6º grau possui 

coeficientes negativos, enquanto que no de 3º grau todos os coeficientes são positivos. 

Se o fenômeno que está sendo modelado considera que os coeficientes devem ser 

positivos, o polinômio de 6º grau não possui significado físico. 

 

Figura 19: Exemplo de overfitting. Coeficientes negativos estão ressaltados em vermelho. 
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Este mesmo fenômeno ocorre ao se tentar resolver o sistema em (25) com 23 

componentes. O sistema possui liberdade demais e em virtude disso acaba modelando o 

ruído (intrínseco às medidas de reflectância e ao processo de determinação das 

constantes  e �) como se fosse informação relevante. Além disso, muitos componentes 

apresentam espectros de reflectância e razão de espalhamento parecidos, com destaque 

para as diferentes frações granulométricas de um mesmo mineral (Apêndice B). Isto 

leva a crer que há um certo grau de redundância entre os componentes. 

Esta possível redundância pode ser verificada através de uma análise de 

componentes principais das constantes  e � dos componentes. A Figura 20 apresenta 

um gráfico de loadings das duas primeiras componentes principais de uma matriz � de 

61 linhas e 23 colunas (comprimentos de onda x componentes) onde !OP = OP�OP. A 

fim de evitar que a magnitude dos valores interferisse na análise, os vetores formados 

pelas linhas de � foram normalizados. 

As duas primeiras componentes principais são responsáveis por 99,2 % da 

variância dos dados, o que indica um alto grau de correlação entre as constantes dos 23 

componentes. A correlação é maior entre os componentes que estão agrupados no 

gráfico. As seis variedades de caolinita aparecem acumuladas próximas à origem, 

enquanto que o anatásio e a goethita estão entrelaçados. Matematicamente, isto 

significa que o sistema em (25) possui posto deficiente ao se trabalhar com estes 23 

componentes. Na prática o resultado é que, uma vez que os componentes possuem 

espectros muito parecidos (a grosso modo, cores muito parecidas), não há uma solução 

única, e sim diversas combinações entre os 23 componentes capazes de formar o 

espectro de uma determinada amostra. 
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Figura 20: Gráfico de loadings das constantes do modelo de K-M. 

Logicamente, para cada amostra existe apenas uma solução verdadeira. Devido 

ao alto grau de redundância entre os componentes o modelo de K-M não é capaz de 

determinar esta solução, mas através de uma análise do conjunto de soluções possíveis 

a solução verdadeira pode ser aproximada. Mesmo que esta solução aproximada não 

corresponda ao valor real, ela ainda pode ser utilizada na estimativa da alvura dos 

produtos, como será visto mais adiante. 

O cálculo da solução aproximada envolve a caracterização do conjunto de 

soluções possíveis para cada amostra. A metodologia de cálculo está ilustrada na 

Figura 21, e os detalhes de cada etapa são descritos a seguir. 
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 Figura 21: Metodologia de cálculo das concentrações. 
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Subconjuntos de componentes: o sistema de equações em (25) possui posto 

deficiente devido à alta correlação entre as constantes dos componentes. Isto significa 

que há diversas combinações entre estes componentes que são capazes de gerar uma 

solução para o sistema. Estas combinações são um subconjunto de todas as 

combinações possíveis entre os componentes. 

Matematicamente, a concentração de cada componente pode ser representada 

em um eixo de um espaço vetorial de S dimensões, onde S é o número de componentes. 

As coordenadas de um ponto neste espaço são dadas pela concentração de cada 

componente em uma mistura. Para que este ponto possua significado físico, todas as 

suas coordenadas devem ser positivas e a sua soma deve ter um valor fixo (p. ex. 1 ou 

100 %). O conjunto de pontos que atende estas restrições forma uma figura geométrica 

que está contida em um espaço de S − 1 dimensões, denominado como simplex. Como 

exemplo, a Figura 22 mostra o simplex formado por quatro componentes. Cada vértice 

do tetraedro representa 100 % de um componente. As arestas e faces representam 

misturas entre dois e três componentes respectivamente, enquanto que as misturas 

entre os quatro componentes se encontram dentro do tetraedro. 

O objetivo de se trabalhar com subconjuntos de componentes é reduzir a 

dimensionalidade do sistema de equações (25), evitando assim os problemas com 

overfitting. No caso do caolim, o sistema foi resolvido tomando combinações entre três e 

quatro componentes por vez, desconsiderando a possível presença dos outros 

componentes na amostra. O número de sistemas a serem resolvidos é dado por 

B u
2uC + B v

2uC = 10626. Cada solução válida (com todos os valores positivos) é 

armazenada em um banco de dados. O número de soluções válidas para cada amostra 

varia entre 1000 e 2000, e foi verificado que combinações entre cinco ou mais 

componentes não aumentam significativamente este número. 
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As cerca de 2000 soluções válidas representam os vértices de um sólido que está 

contido dentro do simplex, conforme exemplificado na Figura 22a. 

 

Figura 22: Simplex de 4 vértices com sólido de soluções válidas (a) e sólido preenchido com 2000 pontos 
(b). Cores quentes representam valores baixos de �. 

Uso de informação externa: Se o modelo de K-M estiver bem calibrado (ou seja, se 

as constantes  e � foram determinadas com exatidão), a solução verdadeira deve estar 

contida no sólido formado pelas soluções válidas do sistema de equações. Uma vez que 

cada ponto dentro do sólido é um candidato válido, a incerteza sobre o valor da solução 

verdadeira pode ser caracterizada pelo volume do sólido. 

Uma maneira de reduzir esta incerteza é através do uso de informações externas 

ao modelo de K-M. No caso do caolim, análises de FRX podem fornecer limites 

mínimos e máximos para a concentração de certos minerais. Por exemplo, ao se impor a 

restrição de que a soma das concentrações das frações granulométricas de anatásio 

devem ficar dentro de um intervalo de 10 % do valor de TiO2 fornecido pela FRX, o 

número de soluções possíveis é reduzido de 2000 para cerca de 50. Desta forma um 

grande número de soluções válidas, porém não realistas, é eliminado. Outros tipos de 

informação também podem ser utilizados, como distribuições granulométricas, análises 

de outros elementos químicos, resultados de titulação química, etc. 
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Caracterização do espaço de soluções: Para cada solução válida é possível 

construir um espectro de atenuação através da equação (23). Este espectro terá uma 

semelhança maior ou menor com o espectro original da amostra de acordo com a 

combinação de concentrações utilizada. A distância cartesiana entre o espectro de 

atenuação calculado e o da amostra foi utilizada como uma medida de semelhança: 

� = rT wO,xOyz{|x − ∑ �OPOP�PQPR>∑ �OP�PQPR> }2I
OR> 																																																																														(29) 

É esperado que a solução verdadeira possua um valor de � bastante baixo em 

comparação com as outras soluções possíveis. Além disso, tendo em conta o realismo, 

espera-se que a solução verdadeira esteja localizada dentro do sólido de soluções, e não 

apenas em um vértice ou aresta (ou seja, que a maioria das concentrações, se não 

todas, possuam valores maiores que zero). Desta forma, é necessário “preencher” o 

sólido com pontos de forma a se caracterizar a distribuição dos valores de � dentro dele 

e determinar quais combinações entre os componentes geram espectros mais próximos 

do espectro da amostra e, portanto, possuem maior chance de ser a solução verdadeira. 

Isto é feito da seguinte forma: 

1. Calcular o valor de � para todos os vértices do sólido; 

2. Selecionar de dois a cinco pontos aleatoriamente, com probabilidade 

proporcional a 1 �~ ; 

3. Calcular a média aritmética das concentrações dos pontos selecionados e o valor 

de � desta nova combinação; 

4. Incluir o novo ponto na lista para possível seleção; 

5. Repetir o passo 2 até que a quantidade de pontos atinja o valor desejado. 

Ao final do processo o sólido estará preenchido com potenciais candidatos a solução 

verdadeira (um exemplo ilustrativo deste resultado é apresentado na Figura 22b). A 
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solução verdadeira é então estimada a partir da média dos pontos gerados, ponderados 

por 1 �~ . Há uma incerteza na estimativa realizada desta forma, pois os pontos com os 

menores valores de � ainda podem ocupar um espaço grande dentro do sólido. Esta 

incerteza pode ser caracterizada pelo desvio padrão em cada coordenada do ponto (ou 

seja, da concentração de cada componente), também ponderado por 1 �~ . 

As características óticas dos minerais estudados impedem a resolução do sistema em 

(25) de forma determinística, mas através desta metodologia é possível estimar a 

solução verdadeira por meio de uma média ponderada das soluções possíveis. A 

incerteza na estimativa também pode ser estimada através do desvio padrão destas 

soluções. Se os pontos originais foram restringidos com alguma informação externa os 

novos pontos também respeitarão estas restrições, uma vez que são combinações 

lineares dos originais. As restrições geram um sólido de menor volume, portanto o 

desvio padrão das concentrações será reduzido, assim como a média será deslocada para 

um valor mais realista. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção são apresentados os resultados de calibração do modelo de K-M e de 

determinação da alvura dos produtos finais. O grau de exatidão das concentrações 

calculadas pelo modelo e o seu potencial como ferramenta para o planejamento da lavra 

são discutidos. 

4.1 COMPARAÇÃO COM FRX 

A composição mineralógica fornecida como resultado pelo modelo de K-M é uma 

aproximação do valor real. Uma vez que não há técnica analítica que apresente um 

resultado semelhante, não é possível verificar a qualidade desta aproximação em termos 

de concentrações de minerais. Porém, é possível expressar este resultado em termos de 

óxidos totais a fim de comparação com os resultados fornecidos pela FRX. 

Foram calculadas as concentrações mineralógicas de 61 amostras de sondagem, 

restringindo o total de anatásio em no máximo 10 % de diferença em relação ao valor 

de TiO2 fornecido pela FRX. Após a aplicação da restrição, o espaço de soluções foi 

preenchido até se obter 2000 soluções. A concentração de anatásio foi comparada com o 

TiO2 total, enquanto que as concentrações de hematita e goethita foram somadas e 

comparadas com o Fe2O3 total da FRX (Figura 23). A figura também apresenta os 

resultados obtidos ao se fazer o cálculo sem restringir as concentrações de anatásio. 

Com a restrição, as concentrações totais de anatásio corresponderam exatamente aos 

valores de TiO2, enquanto que os teores calculados sem a restrição subestimam os 

valores da FRX em cerca de 65 %. Os valores de hematita e goethita sem restrição 

superestimam os valores restritos, também em cerca de 65 %. Isto se deve 

possivelmente à maior flexibilidade com a qual a hematita e a goethita são capazes de 

formar possíveis soluções para um sistema, ou seja, existem poucos espectros possíveis 

de serem formados com uma alta concentração de anatásio, enquanto que a hematita e 
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a goethita possibilitam uma alta variabilidade espectral mesmo a altas concentrações. A 

análise foi continuada tomando somente os resultados restritos pelo TiO2. 

É possível notar que a concentração de Fe2O3 é sempre superior à concentração 

de hematita e goethita. Esta diferença é devida à substituição isomórfica de Fe na 

estrutura cristalina da caolinita. Este Fe estrutural não interage com a luz visível, 

portanto não é detectado pela ERD, que identifica somente as fases minerais capazes de 

afetar a cor de uma amostra. 

O Fe estrutural em cada amostra pode ser estimado através da diferença entre 

os valores obtidos por FRX e ERD. A Figura 24 apresenta a distribuição do Fe 

estrutural estimado, que vai ao encontro do valor estimado pelo pessoal da empresa 

para o caolim do Rio Capim, aproximadamente 0,4-0,5 %. 

 

 
Figura 23: Comparação entre as concentrações de óxido totais obtidas por FRX e ERD com restrição nos 

teores de anatásio (acima) e sem restrição (abaixo). 
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Figura 24: Distribuição da concentração estimada de Fe estrutural nas amostras de sondagem. 

4.2 PREDIÇÃO DA ALVURA FINAL 

O modelo de K-M fornece como informação 23 concentrações de minerais em 

diferentes tamanhos de partícula, assim como uma estimativa da incerteza em cada 

uma. Esta informação foi utilizada para elaborar um modelo de PLS a fim de estimar a 

alvura do produto final das amostras de sondagem, que foram processadas no 

laboratório da empresa. Foram empregadas duas abordagens: uma utilizando a 

informação bruta fornecida pelo modelo de K-M e outra fazendo uma interpretação 

prévia desta informação. 

4.2.1 Dados brutos 

A fim de incorporar a incerteza nas concentrações de minerais na predição da 

alvura, foram utilizados os valores médios fornecidos pelo modelo de K-M, assim como 

os limites inferiores e superiores para cada concentração, definidos como dois desvios 

padrão abaixo e acima da média, respectivamente, totalizando 69 variáveis. 

Utilizando a técnica de validação cruzada, o modelo apresentou um 	���� 

ótimo de 0,838 com 8 variáveis latentes. A Figura 25 apresenta a distribuição dos 

resíduos. Pode-se observar que 75 % das amostras possuem resíduo abaixo de 1 e 
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somente três amostras possuem resíduo acima de 1,5. É possível perceber que a 

qualidade do modelo está sendo afetada por uma grande quantidade de outliers. Os 

outliers são prejudiciais ao modelo, pois, além de apresentar um erro de predição maior, 

a sua presença na matriz de dados que gera o modelo aumenta o erro de predição para 

as outras amostras. 

Um valor de 	���� desejável para a predição da alvura final é de 0,25 que, 

considerando que o erro de predição segue a distribuição normal, garante que 95 % das 

predições tenham uma exatidão de 0,5 pontos de alvura. 

 

Figura 25: Distribuição dos resíduos do modelo PLS utilizando dados brutos. 

4.2.2 Dados simplificados 

O efeito prejudicial dos outliers é mais pronunciado em uma matriz de dados de 

alta dimensionalidade. A fim de facilitar a manipulação dos dados e a identificação dos 

outliers, a informação fornecida pelo modelo de K-M foi simplificada de forma a reduzir 

a quantidade de variáveis. As novas variáveis foram definidas da seguinte forma: três 

variáveis representando os teores totais de anatásio, hematita e goethita (At, Hm e Go) 

e quatro variáveis representando o tamanho de partícula médio da caolinita, anatásio, 

hematita e goethita, conforme estimado pelo modelo de K-M (Ka size, At size, Hm size e 

Go size). A concentração de caolinita foi omitida (uma vez que ela é o complemento das 

outras três), assim como os limites mínimos e máximos de cada componente, resultando 

assim em 7 variáveis. 
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Foi realizada uma PCA robusta desta nova matriz de dados, incluindo a alvura 

final de cada amostra (Alv). A Figura 26 apresenta os gráficos de loadings das três 

primeiras componentes principais, que representam 77,5 % da variância dos dados. As 

variáveis At e Go estão diametralmente oposta à variável Alv, o que as coloca como 

principais responsáveis pelo decréscimo da alvura do produto final. 

 

Figura 26: Gráfico de loadings da 1ª componente principal contra a 2ª (esq.) e 3ª (dir.). 

As distâncias robustas foram calculadas para cada amostra (Figura 27). A 

distância de corte calculada (quantil 0,975 da distribuição qui-quadrado para 8 graus 

de liberdade) é de 4,187. Diversas amostras se encontram acima desta linha, sendo que 

algumas ultrapassam o dobro deste valor. As razões para a grande quantidade de 

outliers incluem erros laboratoriais, variações nas características físicas e químicas dos 

minerais (susceptibilidade magnética do anatásio, por exemplo, que afetaria a eficiência 

da separação magnética, ou a solubilidade dos óxidos de Fe, que afetaria a eficiência da 

lixiviação) e a própria incerteza nos dados fornecidos pelo modelo de K-M. De qualquer 

forma, a presença dos outliers exerce um efeito negativo sobre a qualidade de um 

modelo de predição de alvura final. 



80 

 

Figura 27: Distâncias robustas das amostras, com cortes em 4,187 e 8,375. 

A fim de verificar o efeito dos outliers sobre o erro de predição da PLS, a técnica 

de validação cruzada foi empregada sobre o banco de dados com as variáveis 

simplificadas, assim como em três bancos de dados filtrados. Em um deles foram 

desconsideradas todas as amostras com distâncias robustas maiores que o dobro da 

distância de corte, 8,375 (restando 54 amostras), em outro foram desconsideradas as 

amostras com distâncias maiores que a distância de corte (restando 34 amostras) e no 

último foram tomadas somente as 27 amostras que foram desconsideradas nos dois 

primeiros. Na Tabela 3 se encontram os valores de RMSEP para cada banco de dados e 

na Figura 28 são apresentadas as distribuições dos resíduos. 

Tabela 3: Desvio padrão do erro de predição utilizando variáveis simplificadas. 

Banco de dados RMSEP Número de variáveis latentes 

Completo 0,624 2 

Corte em 8,375 0,431 3 

Corte em 4,187 0,177 3 

Somente outliers 0,808 2 
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Figura 28: Distribuição dos resíduos de predição da PLS para os bancos de dados completo e livres de 
outliers. 

O banco de dados livre de outliers apresentou um ótimo poder de predição, com 

100 % dos resíduos abaixo de 0,5 (os resíduos para cada amostra estão detalhados no 

Apêndice C). Os coeficientes de predição � (Figura 29) assumiram valores que reforçam 

a intuição: a concentração de contaminantes, principalmente o anatásio, é inversamente 

proporcional à alvura do produto final; um tamanho de partícula grande para a 

caolinita também prejudica a qualidade do produto final, enquanto que os 

contaminantes grossos são mais facilmente removidos pelo processo, ou seja, favoráveis 

ao aumento da alvura. O modelo construído somente com os outliers apresentou um 

	���� maior que os outros; não fosse este o caso, seria possível imaginar que os 

outliers formam uma segunda população à parte dos dados principais, mas os 

resultados levam a crer que os outliers estão espalhados em várias direções. De 

qualquer forma, não se pode ignorar a presença de outliers em um banco de dados; 

alguma forma de identifica-los ou se lidar com eles deve ser buscada. 



82 

 

Figura 29: Coeficientes de predição (vetor �) do modelo PLS sem outliers. 

A fim de investigar as causas que levam à geração de outliers, as distâncias 

robustas das amostras foram comparadas com a sua alvura final (Figura 30). É possível 

notar que os outliers têm maior tendência a apresentar alvuras baixas ao final do 

processo. A comparação das distâncias robustas com as outras variáveis não revelou 

nenhuma tendência significativa. 

 

Figura 30: Alvura do produto final contra distância robusta das amostras de sondagem. 

4.3 PLANEJAMENTO DA LAVRA 

De posse de uma ferramenta capaz de estimar a concentração de contaminantes 

e a alvura final de novas amostras, é possível mapear a distribuição destas variáveis ao 
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longo de um depósito de caolim. A Figura 31 apresenta a posição espacial de algumas 

das 61 amostras de sondagem, juntamente com a concentração de anatásio calculada 

pelo modelo de K-M e a alvura final. As imagens foram geradas a partir do software de 

mineração Micromine. 

 

Figura 31: Distribuição espacial das amostras de sondagem, com alvura final (esq.) e concentração de 
anatásio (dir.). 

As amostras de sondagem que são processadas em laboratório para se 

determinar a alvura final são apenas uma fração do total. Através do modelo PLS é 

possível estimar a alvura final para as demais amostras, ampliando significativamente a 

quantidade de informações disponíveis para o planejamento da lavra. 

Uma maneira de incluir a incerteza na estimativa da alvura final em um banco 

de dados de sondagem é através da utilização de indicadores (ISAAKS e 

SRIVASTAVA, 1989). Considerando um teor, propriedade, variável, etc. denominada 

como � e um determinado valor de corte ��, o indicador associado a uma observação de � é 
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�(��) = �1,					� ≥ ��0,					� < �� 																																																																																																																												(30) 
Considerando uma alvura de corte de 89, por exemplo, o indicador associado a 

cada amostra será 1 se ela possui alvura igual ou superior a este corte, 0 caso contrário. 

Para as amostras que não foram processadas em laboratório, é possível determinar um 

indicador 0 ou 1 a partir da alvura final estimada pelo modelo PLS. Porém, uma 

abordagem mais realista consideraria a incerteza nesta estimativa, que é dada pelo 	����, o desvio padrão do erro de predição. Neste caso não se considera a estimativa 

da PLS como um valor determinístico, e sim como uma distribuição de valores. 

Assumindo que o erro de predição segue a distribuição normal (ou outra distribuição 

qualquer), é possível calcular a probabilidade que uma amostra possui de atingir a 

alvura de corte. Em outras palavras, para as amostras que foram processadas em 

laboratório é possível afirmar com certeza se elas atingem ou não a alvura de corte 

(indicador 1 ou 0, respectivamente), enquanto que o indicador correspondente às outras 

amostras é igual à sua probabilidade de atingir este valor. Desta forma, todos os dados 

de sondagem podem ser aproveitados para se fazer o planejamento da lavra, não 

somente aqueles que foram processados em laboratório. 

A distribuição do erro de predição da PLS sem outliers é bastante próxima da 

distribuição normal (Figura 32). A partir dos indicadores das amostras de sondagem, 

uma região do depósito de caolim foi caracterizada em termos da probabilidade de 

obtenção de um produto final com alvura igual ou superior a 89 (Figura 33). A função 

de modelamento implícito do software Micromine foi utilizada para interpolar 

superfícies de igual probabilidade, e em seguida os blocos de lavra de 25x25x2 m foram 

classificados de acordo com o intervalo de probabilidades em que se encontram. 



  85 

 

Figura 32: Gráfico de quantis (Q-Q plot) da distribuição do erro de predição da PLS contra a 
distribuição normal. 

É possível notar um zoneamento no modelo de blocos, ou seja, as regiões com 

minério de qualidade alta, média e baixa estão bem definidas. O modelo também 

mostra que as alvuras tendem a aumentar com a profundidade, fato este que é 

verificado na prática. 

A incorporação dos indicadores calculados a partir das estimativas por PLS em 

um banco de dados mais extenso permitiria a geração de um modelo de blocos muito 

mais detalhado e preciso, facilitando enormemente a tomada de decisões sobre o 

sequenciamento da lavra, que tipo de produto final apresenta o melhor retorno 

econômico ao ser produzido a partir de determinado bloco, etc. Outra alternativa seria 

o modelamento geoestatístico das próprias variáveis de entrada da PLS. Desta forma é 

possível obter uma distribuição de alvuras finais diferente para cada bloco de lavra, 

utilizando como valores de entrada na PLS os teores médios de contaminantes 

interpolados para o bloco. 
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Figura 33: Modelo de blocos com as probabilidades de obtenção de alvura igual ou superior a 89, em 
planta (acima) e em seções E-W espaçadas de 50 m, com exagero vertical de 5x (abaixo). Código de 
cores: preto – probabilidade no intervalo [0;0,2]; azul – [0,2;0,4]; verde – [0,4;0,6]; amarelo – [0,6;0,8]; 

vermelho – [0,8;1]. 
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5 CONCLUSÕES 

O presente trabalho comprova que é possível predizer a alvura de um produto 

final de caolim a partir de medidas de reflectância na banda visível juntamente com 

análises de FRX. Apesar da alta complexidade do sistema formado pela caolinita e 

minerais contaminantes em diferentes tamanhos de partícula, a metodologia 

apresentada permite estimar a concentração destes minerais com um nível de exatidão 

semi-quantitativo, oferecendo assim uma informação que é difícil de obter através de 

outras técnicas de análise. Além disso, são detectados somente os componentes que 

afetam a cor (logo, a alvura) do caolim, facilitando assim a interpretação dos dados e a 

sua utilização em modelos de predição de alvura. Medidas de reflectância e FRX fazem 

parte da rotina de qualquer empresa mineradora de caolim, o que torna a 

espectroscopia de reflectância difusa uma ferramenta extremamente poderosa para a 

caracterização da qualidade do minério bruto, porém até o presente momento ignorada. 

TRABALHOS FUTUROS 

A etapa de calibração do modelo de K-M é crucial para a qualidade das 

estimativas de composição mineralógica realizadas posteriormente. Técnicas especiais 

de FRX e DRX, como curvas de calibração específicas, análise de largura de pico e 

utilização de amostras fundidas podem ser muito úteis para estimar a concentração 

mineralógica das amostras de calibração com maior exatidão. 

A exatidão do modelo de K-M para sistemas multidimensionais pode vir a ser 

melhorada através de medidas de reflectância em uma banda mais larga, incorporando 

o ultravioleta e infravermelho. O infravermelho e o ultravioleta podem revelar 

diferenças entre os minerais que não aparecem na banda visível, reduzindo assim o 

leque de soluções possíveis para um determinado sistema. 
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O modelo de PLS utilizado para a predição da alvura apresentou uma precisão 

bastante satisfatória, porém apenas após a identificação e remoção dos outliers. As 

circunstâncias que levam ao surgimento dos outliers necessitam ser estudadas com 

maior detalhe, assim como maneiras de se lidar com eles. A identificação prévia de 

outliers em amostras com alvura final desconhecida pode tornar possível a sua predição 

através da PLS, mesmo que seja com um valor de RMSEP maior que o dos dados 

principais. Outra alternativa é o emprego de uma técnica de PLS que seja robusta aos 

outliers, como os métodos apresentados por Turkmen e Billor (2008). 

Os dados fornecidos pela ERD, com ou sem a utilização de um modelo de 

predição de alvura, podem ser utilizados de diversas formas, desde a avaliação de um 

depósito através de técnicas geoestatísticas até a caracterização da eficiência do 

processo na remoção de cada contaminante. A ERD abre as portas para a realização de 

diversos estudos, incluindo blendagens entre pilhas de minério ou blocos de lavra, 

distribuição dos contaminantes em diferentes depósitos de caolim, estudos de saturação 

das malhas do separador magnético, cinética de lixiviação e testes de viabilidade de 

novos processos, como flotação ou floculação seletiva. 
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APÊNDICE A: AMOSTRAS UTILIZADAS NA CALIBRAÇÃO DO 

MODELO DE KUBELKA-MUNK 

A tabela e os gráficos a seguir apresentam as características das amostras 

selecionadas para a calibração do modelo de K-M. 

Tabela 4: Amostras selecionadas para a calibração do modelo de K-M e concentrações de contaminantes 
estimadas. Legenda: R – caolim roxo; C – caolim cinza; V – caolim vermelho; A – caolim amarelo; F – 

fração granulométrica. 

 
Hematita tipo 1 Hematita tipo 2 Goethita Anatásio 

R1F1 23.5% 0.0% 0.0% 1.1% 

C1F1 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 

V1F1 0.0% 5.3% 0.0% 2.8% 

P1F1 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 

R1F2 27.6% 0.0% 0.0% 0.6% 

C2F2 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 

V1F2 0.0% 4.8% 0.0% 1.9% 

P1F2 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 

R1F3 17.7% 0.0% 0.0% 0.5% 

C2F3 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 

V1F3 0.0% 7.0% 0.0% 2.0% 

A2F3 0.0% 0.0% 31.1% 3.0% 

P1F3 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 

R1F4 1.6% 0.0% 0.0% 0.4% 

C2F4 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 

V1F4 0.0% 12.4% 0.0% 2.0% 

A1F4 0.0% 0.0% 0.8% 0.5% 

P1F4 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 

R1F5 0.2% 0.0% 0.0% 0.6% 

C2F5 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 

V1F5 0.0% 8.5% 0.0% 2.1% 

A1F5 0.0% 0.0% 1.5% 0.6% 

P1F5 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

V1F6 0.0% 10.0% 0.0% 2.8% 

A2F6 0.0% 0.0% 40.5% 2.6% 

C3F6 0.0% 0.0% 0.0% 37.9% 

P1F6 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 
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Figura 34: Espectros de reflectância das amostras da fração 1. 

 

Figura 35: Espectros de reflectância das amostras da fração 2. 
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Figura 36: Espectros de reflectância das amostras da fração 3. 

 

Figura 37: Espectros de reflectância das amostras da fração 4. 
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Figura 38: Espectros de reflectância das amostras da fração 5. 

 

Figura 39: Espectros de reflectância das amostras da fração 6. 
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Figura 40: Distribuições granulométricas das amostras da fração 1. 

 

Figura 41: Distribuições granulométricas das amostras da fração 2. 
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Figura 42: Distribuições granulométricas das amostras da fração 3. 

 

Figura 43: Distribuições granulométricas das amostras da fração 4. 
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Figura 44: Distribuições granulométricas das amostras da fração 5. 

 

Figura 45: Distribuições granulométricas das amostras da fração 6. 
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APÊNDICE B: CONSTANTES DO MODELO DE KUBELKA-MUNK 

Considerando os cinco tipos mineralógicos e seis frações granulométricas, foram 

definidos um total de 23 componentes para o caolim do Rio Capim (Tabela 5). Não 

foram encontradas concentrações significativas de goethita nas amostras mais grossas. 

No caso da hematita tipo 2, a partir da análise das imagens microscópicas e espectros 

de reflectância foi considerado que ela ocorre apenas na fração mais fina. As figuras a 

seguir apresentam a reflectância, fator de atenuação e razão de espalhamento estimadas 

para cada componente, assim como a sua relação com o tamanho de partícula. 

Tabela 5: Componentes do caolim do Rio Capim, à luz do modelo de K-M. 

 Caolinita Anatásio 
Hematita 

tipo 1 
Goethita 

Hematita 

tipo 2 

20,0 µm X X X   

10,0 µm X X X   

5,0 µm X X X X  

3,0 µm X X X X  

1,3 µm X X X X  

0,7 µm X X X X X 
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Figura 46: Espectros de reflectância da caolinita. 

 

Figura 47: Espectros de reflectância do anatásio. 
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Figura 48: Espectros de reflectância da hematita tipo 1. 

 

Figura 49: Espectros de reflectância da goethita e hematita tipo 2. 
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Figura 50: Espectros de atenuação da caolinita. 

 

Figura 51: Espectros de atenuação do anatásio. 
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Figura 52: Espectros de atenuação da hematita tipo 1. 

 

Figura 53: Espectros de atenuação da goethita e hematita tipo 2. 
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Figura 54: Espectros de razão de espalhamento da caolinita. 

 

Figura 55: Espectros de razão de espalhamento do anatásio (até 3 µm). 
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Figura 56: Espectros de razão de espalhamento do anatásio. 

 

Figura 57: Espectros de razão de espalhamento da hematita tipo 1. 
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Figura 58: Espectros de razão de espalhamento da goethita e hematita tipo 2. 

 

Figura 59: Reflectância em função do tamanho de partícula da caolinita. 
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Figura 60: Reflectância em função do tamanho de partícula do anatásio. 

 

Figura 61: Reflectância em função do tamanho de partícula da hematita tipo 1. 
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Figura 62: Reflectância em função do tamanho de partícula da goethita. 

 

Figura 63: Razão de espalhamento em função do tamanho de partícula da caolinita. 
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Figura 64: Razão de espalhamento em função do tamanho de partícula do anatásio. 

 

Figura 65: Razão de espalhamento em função do tamanho de partícula da hematita tipo 1. 
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Figura 66: Razão de espalhamento em função do tamanho de partícula da goethita. 
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APÊNDICE C: MODELO DE PREDIÇÃO DE ALVURA 

A tabela a seguir apresenta a alvura, distância robusta e resíduo de predição das 

amostras de sondagem. 

Tabela 6: Dados das amostras de sondagem utilizadas na elaboração do modelo de predição de alvura. 

Amostra 
Alvura 
in situ 

Alvura 
final 

Distância 
robusta 

Resíduo 

Dados 
brutos 

Dados 
simplificados 

Corte em 
8,375 

Corte em 
4,187 

1 82.42 88.48 5.158 0.418 0.313 0.195 

2 84.14 88.55 4.285 0.109 0.259 0.004 

3 82.62 88.98 5.010 0.212 0.806 0.485 

4 79.81 87.35 7.079 1.259 0.465 0.332 

5 84.85 89.32 1.757 0.035 0.050 0.255 0.184 

6 84.66 90.02 4.864 0.676 0.072 0.327 

7 86.49 90.67 4.903 0.896 0.102 0.264 

8 80.62 88.38 9.006 0.354 0.883 

9 76.45 89.21 12.918 0.390 0.956 

10 82.62 90.13 5.109 0.141 0.004 0.051 

11 81.93 90 3.540 0.018 0.391 0.538 0.247 

12 81.24 88.2 6.474 1.065 0.717 0.724 

13 83.27 88.26 8.224 1.267 0.818 0.880 

14 81.61 87.5 9.767 1.576 1.265 

15 82.7 88.42 10.612 0.665 1.117 

16 81.31 88.56 4.073 0.357 0.333 0.165 0.301 

17 85.66 90.31 7.520 0.733 0.227 0.268 

18 81.61 88.92 2.740 0.136 0.378 0.153 0.184 

19 80.76 88.74 3.584 0.358 0.349 0.191 0.253 

20 83.14 90.16 6.050 0.306 0.071 0.229 

21 85.67 90.11 3.343 0.706 0.724 0.366 0.306 

22 85.52 90.13 3.745 0.893 0.199 0.071 0.080 

23 85.52 90.68 3.286 1.449 0.442 0.232 0.050 

24 84.89 89.98 2.661 0.578 0.419 0.074 0.093 

25 84.9 90.61 1.952 1.408 0.551 0.289 0.056 

26 85.02 90.56 4.215 1.488 0.926 0.789 

27 81 88.86 7.558 0.772 0.623 0.867 

28 80.69 89.15 2.669 0.475 0.113 0.218 0.006 

29 80.84 88.17 2.520 1.201 0.256 0.222 0.271 

30 82.54 89.6 2.570 0.058 0.078 0.176 0.083 

31 83.63 89.05 16.296 0.560 1.854 

32 83.45 89.28 0.614 0.297 0.211 0.038 0.004 

33 79.76 88.51 6.610 0.395 0.574 0.754 
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Amostra 
Alvura 
in situ 

Alvura 
final 

Distância 
robusta 

Resíduo 

Dados 
brutos 

Dados 
simplificados 

Corte em 
8,375 

Corte em 
4,187 

34 82.93 89.3 2.248 0.467 0.006 0.127 0.263 

35 82.74 89.47 2.834 0.900 0.389 0.291 0.032 

36 81.79 88.34 4.327 0.167 0.366 0.325 

37 80.76 88.18 7.090 1.033 0.390 0.940 

38 80.45 87.48 10.581 1.489 1.505 

39 79.42 88.59 5.889 0.603 0.584 0.391 

40 78.85 88.55 3.923 0.212 0.359 0.005 0.148 

41 79.03 88.94 3.050 0.267 0.133 0.433 0.354 

42 81.3 88.62 4.088 0.798 0.084 0.111 0.210 

43 83.08 89.68 3.542 0.175 0.066 0.110 0.153 

44 84.98 89.26 2.111 0.274 0.067 0.191 0.034 

45 85.2 89.38 1.926 0.167 0.386 0.028 0.008 

46 85.03 88.71 4.159 0.336 0.134 0.422 0.356 

47 82.6 88.38 2.623 0.707 0.192 0.362 0.173 

48 86.73 90.29 2.496 0.786 0.699 0.266 0.006 

49 84.7 88.85 4.192 1.626 0.463 0.665 

50 80.7 88.85 7.076 0.154 0.502 0.585 

51 82.96 88.45 3.497 0.386 0.250 0.060 0.141 

52 82.6 89.71 2.000 0.489 0.468 0.303 0.162 

53 83.56 90.7 3.187 1.115 0.401 0.314 0.042 

54 83.06 89.1 2.722 0.292 0.360 0.140 0.141 

55 84.4 90.14 2.666 0.747 0.634 0.270 0.004 

56 85.06 90.53 3.133 1.283 0.742 0.473 0.281 

57 76.9 87.16 13.729 2.373 1.688 

58 86.17 90.16 5.542 0.974 1.006 0.590 

59 85.89 90.53 2.169 1.345 0.368 0.070 0.000 

60 84.04 89.68 2.299 0.366 0.313 0.084 0.002 

61 84.6 89.3 2.201 0.504 0.033 0.227 0.030 
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