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RESUMO 

Dcnt rodo processo de globali;~ l ç5o elo mercado, todos os se tores indu striais suo obrig:1clos :1 se adequarem a cspcci ll c;lçõcs 
ele produto e<lcla vc;. mais ri gorosos. co m :1 insc rç;1o ele mai s c mais par;l mctros de co ntrole. A tendência mundial 1ndica 
que e<lcla vez mais a cor passa a ser um parúmctro prinlOrclial para a co locaçiio elo produto no mercado. 
Neste contc:-.:to, uma das dillculcladcs da indústria mineral é a inc:-.:ist ência de equipamentos adequados p;u:l a mcdiç:1o do 
espectro de rcllcctiincia de polpas de minério durante o processo de bcncllciamcnto Isto se ve rifi ca princ ip;Jimentc p;u:l 
os minera is industriais que s:lo car:lctcri ;.ados cm termos ele índices el e alvu1~ 1 c de amarclamcnto. 
A adaptação c transfc rênci;: ela tecnologia ColorcciL equipamento utili zado pela cn1prcsa Renncr S:rvcrlack para a 
produç:1o ele tintas, \'e ln sendo reali ;acla pelo Laboratório de Processamento Mineral (L;\PROM) desde I')') ') co m 
o objctivo de determinar-se uma metodol ogia par:1 a mccl iç:1o ele polpas mincr:1 is. h Jr;nn realizados tes tes Clll um 
cquip:nncnto si milar ao origin:ll . com um produto fim I ele carbonato ele c;íl cio co m o objc li\ ·o de camctcri ;; Ir as \ :1ri:'J\·c is 
oper:1cionais elo equipamento. 
As vari;'l\·cis estudadas nJo aprcscnt :n;nn inlluênc ia signif1 ca!i \·a nos resultados colorin1étri cos /\. partir de co ndições 
operacionais 11:-.:aclas ca racteri zou-se a amostr:1 \ariando-sc o pcrccntu:JI de só lidos cm polp;l. Tais resultados podem ~;c r 

\ isuali ;ados cm termos de repetibilidade c reprodutibi lidade das mcdid ~1s c co mpal<Hios com :1s Jll ecl içôes cfct u:Id:Is pelo 
método co nvencional a seco. 
;\ tecnologia Coloreei! incli c:1 que além elos rcsull<lclos bcndieos :10 controle de processo, eles tambéJJl poclcJll ser 
compar:1dos co m grande co nfiabilidadc aos resultados ob tidos pelo método tradicional ele lllCd iç:lo de cor. 

PALAVRAS CHAVE Mi ncrais inclust ri :lis, Co loreei L propriedades óti c 1s cl:i polpa , qualicl :lde . 

I. INTROIHJÇÃO 

Um:1 das clificuld;ldcs eh inclústri;l mi neral é :1 inc.\ istência ele cquip:uncntos adequados para a mecliç;1o ela cor de 
po lp:1s ele minério dur;mtc o processamento 1uiner:ll. Isto se vcrifJc:l principalmente p:1ra os mineJ:Ii s industriai s que s:1o 
caracteri; ados, na maioria d:1 s vc1.cs. cm termos ele índices de alvura c amarcl:lmeJJ!O. 
O sistema Colorccll utili ;ado no LAPROM, para mccliç;1o de a h ura de polpas minerai s. é uma \ ers:1o adaptada 
do equipamento originaL dcscmolviclo pela empresa RE NNER-H ERMM ANN, par~1 uso cm processo co ntínuo de 
fabricaç:1 o de tintas (Varela, 2002). A idéia b:'isic:1usada no equipamento Colorcc ll é~~ passagem do I!JJiclo por lllll:l cé lula 
ele mcdiçJo, onde a medida ele rcll c.\i10 rc:Jii;.acl:I por um espcc trofotõmctro é obtida por cin1a de UIJJ<J lcnl e projctad:1 p:IJ<I 
t:Jl propós llo. 

Os processos de bcncfici;une JI!o minera l que o bj ct i \ · ~ llll eli minar impure;:Is c :1dequar a di strilllli(,::1o gr:ll nilo JJiétrici 
dos produtos, cm sna grande nw ioria _ siio rc:1l i;;Iclos \ i:1 ú mi elo ;\I u ~ Ji JJJentc :1 c:1 r:J ct cri;.:Iç:lo c o lon mél ri ca c, 
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consequentemente, o controle de qualidade dos produtos, é realizada através de pastilhas confeccionadas a partir de 
amostras secas ele minério. Esta forma de anillisc demanda bastante tempo, além de estar sujeita a erros de amostragem. 
prcparaçJo c mcdiç;1o da amostra. 

2. COLORIMETRIA APLICADA AO CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS 

Atualmcntc é crescente a caractcri;.açJo de minerais industriais através do uso de suas propriedades colorimétricas que sJo 
originadas da intcraç;1o entre luz c matéria (ConcciçJo, 2000). As indústrias que utili;am a rcllcct{lncia como par;lmctro ele 
qualidade nos seus processos. objctivam m aliar as propriedades óticas dos seus produtos. Entre es tas propriedades pode
se ci tar opacidade, brilho, coeficiente ele espalhamento, coordenadas ele cromaticiclaclc. grau ele brancura (\\ hitcncss), 
índice ele alvura c de amarclamcnto dcfmidos por normas técnicas específicas. 

Em aplicações de co ntrole de qualidade elos produtos. onde C.\istc a necess idade de se quantificar cores , utili l~lm-sc 
sistemas colo rimét ricos. O sis tema colorimétrico utilizado neste trabalho c rccomcnclaclo pelo CIE é o espaço uniforme 
CIELAB li.J7G (CI EL *a*b*). O iluminante c o observador paclrJo utilizados na caractcri;.açJo colorimétrica das amostras 
foram . respec tivamente, o C c o 2" ( Jl.n I). Os índices de alvura c amare lamento apresentados neste trabalho, sJo 
calculados conforme as normas ISO 2..J. 70 c ASTM E:ll:l , respectivamente. 

A seguir é apresentada uma tabela de pcrccpçJo de diferenças de COL C\prcssas cm 6E. relacionadas ao contro le ele 
qualidade na indústria de tintas (Pcttcr c Glicsc, 2000). Porém deve-se observar que o cálculo do L'. E é específico para cada 
espaço colorimétrico utili1.ado c, o mesmo também est;í relacionado com o iluminante c o observador utili1.ado. 

·1 5 a 3 O Distin• IJÍvel 

::::O a ei O F a coilme nte d istin, IJ 'r,.-e I 

ti- a 12 O Grande 

A cor pode mudar devido ;)mudança de temperatura da amostra avaliada~ este fenômeno é chamado ele tcrmocromismo . 
Para se avaliar a cor de uma amostra, a mcdiçilo deve ser reali1~1da cm um ambiente climatizado (temperatura fi\a) após 
o objcto a ser camctcril~ldo atingir a temperatura ambiente (Minolta. 1998). Spil!cr ct ai. ( 19%) ilustram a impo11fmcia 
da temperatura na cor dos carros. A tabela II ilustra as diferenças de cor, cm termos ele 6E, causadas por uma variaçJo de 
temperatura de 20 para GO"C no processo de rcpintura elos carros cm uma empresa. 

Tabela 11- Diferenças de cor para vários pigmentos utilizados cm pinturas automotivas causadas pelo aumento da 
temperatura 

Cor 6E*ab 

Branco 0. 15 

Preto 0,7 

AI. UI 0,22- OAX 

Amarelo ()_! 2 - ..J.,25 

Verde O, I8-L39 

Vcnnclho 0,21- 1,47 

Lara11ia L l:l- LG3 

Violeta 0,08 

Marrom O, I -0,28 

FONTE: Spll1.cr ct ai. ( 1996) 
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O mncral industrial utilizado para o estudo das variáveis operacionais do sistema Colorcell foi um produto final de 
carbonato de cálcio natural. A composição química da amostra utilizada está representada na tabela III. 

Tabela III- Composição química da amostra (em percentagem) 

Amostra Si0
2 

K,O C aO Fep1 AIP] MgO Na, O TiO, P20s Perda ao fogo 

CaC0
1 

2,10 0,01 46,40 0,07 0,09 5,70 0,10 0,01 0,03 45,6 

3. O SISTEMA COLORCELL 

O sistema Colorcell instalado no LAPROM, ilustrado na figura I, é uma versão adaptada do equipamento original e consiste 
em: um tanque de aço inox com capacidade máxima de 5 litros (L) e um agitador para homogeneização da polpa (A); uma 
bomba de polpa com rotação controlável (8); uma célula de medição com lente de quartzo (C); um espcctrofotômetro 
portátil (O); quatro válvulas para limpeza do sistema (E); algumas mangueiras para recirculação da amostra (F) e para 
a limpeza do sistema (G); um painel de controle (H); um micro computador conectado ao espectrofotômetro (opcional) 
(!). 

I 

lf' 

H 

• • 

Figura 1 -Vista geral do sistema Colorcell 

Através do painel de controle do sistema Colorcell é possível ajustar a vazão de rccirculação da amostra, e também 
medir a pressão interna c a temperatura do sistema. Para a operação do sistema necessita-se de energia clétrica. A 
limpeza do sistema (lente, mangueiras de recirculação da amostra, célula de medição e tanque) é realizada com água c ar 
pressurizado. 

A metodologia completa de preparação c medição dos minerais industriais c o roteiro de operação c controle do sistema 
Colorccll encontra-se disponível no LAPROM/UFRGS. Os resultados da caracterização colorimétrica foram obtidos 
utilizando-se os parâmetros operacionais e o procedimento ilustrado na figura 2. 

A caracterização colorimétrica de uma amostra em polpa através do sistema Coloreei I pode ser influenciada por algumas 
variáveis relacionadas com a operação do equipamento. A seguir estão descritas estas variáveis, denominadas de internas, 
e a forma utilizada para se quantificar a influência das mesmas em relação à diferença de cor. 
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CAUBRACÃO 00 ESPECTROFOTÔMETRO 

POSICIONAMENTO DO ESPECTROFOTÔMETRO 
,---------- -- ----------i' 
! I INSERJR AMOSTRA NO TANQUE 00 SISTEMA 

t 
: I RECIRCULAR AMOSTRA PELO SISTEMA I 
.1 r·-- --------- --------

:~1 ------~M=ED~IÇ=Ã~O~D~A~AM==O~S~TRA~------~~ 
~ - ----- - ----------- -- -

UMPFZA 00 SISTEMA CDM ÁGUA E AR I 
' 
' ----------------------

Figura 2 - Fluxograma para a caractcri;.ação de polpas através do sistema Colorccll 

3.1. Estudo das vat·iáveis internas do equipamento Colorcell 

As variúvcis do sistema Colorccll estudadas para a definição de uma metodologia de caractcrintção colorimétrica cm 
polpa foram: a v:m1o c o tempo ele rccirculação da amostra . a limpe!ll c a desmontagem da lente de medição. 

:l. l . l. V:11.iio ele rccirculaç:1o ela polpa 

A va;Jo durante um ensaio no equipamento Colorccll pode ser <üustada no painel de controle através do co ntrolador ela 
frcqüência elo motor que faz a polpa rccircular pelo sistema. A frcqüência m;íxima que pode ser aplicada ao motor é 80 
Hz. Para se evitar a operação do sistema cm frcqüênci as extremas testaram-se as frcqüências 40 c GO Hz. A v:wlo de 
rccirculação da polpa para estas frcqüências é ele I c L5 L/min. respectivamente. A tabela IV ilustra um ensaio realizado 
cm um intervalo de aproximadamente 2 minutos. 

Tabela IV- Variação dos parâmetros colorimétricos com a va;.ão de rccirculação da polpa 

.,,.. a c: ã ,-, f; n H 7 :=: ·:· :::=; -n :::=: ·1 ::; 5 '"i=~ fd ·:· f·:: 

Vazã.:• 40Hz :::2 27 -0 3;a ·1 :·5 O o;a O 0·1 -0 0·1 O OQ :i;a 44 2 e4 

Vcriftca-sc que a inlluência da vazão nos valores colorimétricos é, cm termos de t.E, inferior a O. I . 

:1. 1.2. Tempo de rccirculação da polpa 

A inlluência desta variúvcl interna foi determinada a partir de um ensaio realizado com uma polpa rccirculando pelo 
sistema Colorcc ll a uma frcqüência ele 40 Hz (I Llmin) durante aproximadamente I hora c 20 minutos. 
A tabela V apresenta a caracterização colorimétrica da amostra ao longo do tempo. assim como a \·:triação de 
aproximadamente 8 "C na temperatura registrada pelo sistema Colorccll. A figura :l ilustra o acréscimo no valor de 
temperatura registrado pelo equipamento Colorccll para o ensaio ilustrado na tabela V 

Tabela V - Variação dos parámctros colorimétricos c da temperatura com o tempo de recirculação 
Hora:rnin o c DC" L• a• b• DL• oa• Db• DE•ab 

00:00 23 6 80 72 -0 41 1 32 
00:18 27,4 3,8 80,47 -0,39 1,36 0,26 -0,01 -0,03 0,26 
00:41 30,0 6,4 80,21 -0,44 1,28 0,51 0,03 0,04 0,52 
00:59 31 ,0 7,4 80,17 -0,46 1,27 0,55 0,05 0,05 0,55 
01 :17 31,9 8,3 80,06 -0,48 1,23 0,66 0,08 0,09 0,67_ 

De acordo com a tabela V a diferença de cor percebida após 18 minutos de rccirculação da amostra pode ser considerada 
como uma diferença muito pequena. Porém após 4 I minutos de rccirculação, a diferença de cor é o dobro da percebida 
anteriormente, aproximadamente igual a um t.E = 0,5 (mesmo assim ainda considerada uma diferença de cor pequena). 

O tempo ele rccirculação ela polpa apresenta uma influência significativa para a caracterização de um minério. A tabela VI 
ilustra um ensaio idêntico ao anterior realizado, porém, com apenas I 7 minutos ele recirculação da polpa. Este ensaio foi 
rea lizado com o ambiente climatizado (temperatura mantida aproximadamente constante através de um ar condicionado) 
com a intenção de distinguir-se a inlluência da temperatura versus o tempo de rccirculação. 
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Figura 3- Variação da temperatura no sistema Colorccll com o tempo de rccirculaç;1o da polpa 

Tabela Vl -Variação dos parâmetros colorimétricos c da temperatura com o tempo de rcci rculação cm 
ambiente climatizado 

·;·~· •1 811 tú 
22 ~: o 2 c: O ô2 .n4·1 ·t ::::o 002 no·t nnn n CC 
·-::·::: n Jlq RnfV .n4·1 ·1 ')7 -nn4 nn·t .nrn n rt"; 
·-::·:i ·:: ·1 -~· 80 fV -n"n _i ::: fi -CI11.4 nnn nnf; nn7 
·-:· ·:· ...:_._. A ·t :') :=:n 5·1 -044 ·j ·-::·::: -noq -0 nt -002 no~ 

·_.o ::: : -: ·17 :=:n .::J;I -11.41 "1 '")') .. -JU·l Jlf)'.-' JliO n ·1 ·1 

Comparado-se o resultado da tabela V- ilustrado para IX minutos de rccirculação- com o resultados da última linha cL1 
tabela VI é possíycl ' crifi ca r que a diminuiç:1o da variação de temperatura de :>.X para 1.7') C inllucnciou na caractc ri z.açilo 
colorimétrica ela polpa. A caractcri1.ação colorimétrica rcaliz.acla cm um ambiente climatizado f"av orccc a obtcnç;lo de 
resultados mais cstúvcis. 

Também conclui-se que quanto mais rúpidos os ensaios forem rca li1.aclos. respeitando-se o tempo ele I minuto pa1~1 
ambientar o sistema, menor scní a influência ela rccirculação ela polpa na ca ractcriJ.nç;lo colorimétrica. A inlluênc ia elo 
tempo de rccirculação in fe rior a 2 minutos é de apro:x imadamcntc 0. 1 cm termos de !1E. 

:1 . 1.:1 . Limpc1.a da lente 

A influência ela limpeza da lente na caractcri1.ação colorimétrica da polpa foi clctcnninac!a aeio nanc!o-sc o sistema 
de limpeza uma vez c três vc1.cs antes da medida se r reali1.acla. Os valores colorimét ricos ela amostra também for;un 
dctcnninac!os sem o acionamcnto do sistema de limpeza logo após uma medição c após 1.5 minuto de rcc irculação da 
polpa . A tabela VII c as figuras -l c 5 ilustram os resultados colorimétricos do ensaio rca li 1.aclo para a determinação ela 
influência da limpeza da lente na caracteri zação colorimétrica. Se pode ve r que o n:\o ac ionamcnto elo sistema ele limpcl<l 
da lente reduz o va lor de luminosidade ela amostra (pa rúmctro L*). 

Tabela VII- lntluência da limpcz.a da lente nos va lores colorimétricos 

C orrr 3 limpeza::: ::r2 •1•1 -0 41 1 27 000 002 o o:::: o C4 
c; ,:,m limc ... ~a :=:·1 Q"j -fiA) ·1. ::::') fi ·1 fi nn-1 -[li I :"i n F 
c; o' lirnD ,:n·..a ·· ·1 :"i rnin ' :=: ·1 !:n -n :::fi 14:"i Jl';•·j -fi 04 -n ·t:"i n •";'fj 

A diminuição no índice de alvura c aumento do índice de amarclamcnto da amostra apresentados nas fi gu ras l c -l indicam 
uma acumulação de material na supcrfi cic da lente com a rccirculação da polpa pelo sistema. O acionmncnto do sistema 
de limpeza da lente rcal i1.ado uma vc1. foi considerado su fiCiente para a carac tcri1.ação de uma polpa. pois o !1E entre um 
acionamcnto c três acionamcntos é inferior a 0_05. 
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Figura 4- Influência da limpeza da lente na alvura da polpa 
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FiguraS- Influência da limpeza da lente no amarclamcnto da polpa 

3 .1.4. Desmontagem da lente 

Eventualmente pode haver a necessidade de retirar-se a lente acoplada;) célula de medição do equipamento Colorccll. A 
tabela VIII revela a influência deste procedimento na determinação dos valores colorimétricos de uma amostra. 

a )C a - n ucnCia a T I 1 VIII I fl - . d d csmontagcm d I a 1 . ente nos va ores co onmetncos 
L" a" b" D L" Da" Db" DE"ab 

.A.NTE:3 DESM O NT AG Bu1 8(1 !~(I .(1·~:7 1 0:5 

.A.P OS DESM u NT AG Bv1 8(1,88 -D.37 (1,93 0,02 ü,Oü 0,12 0,12 

Os resultados revelam que a desmontagem da lente ocasiona uma maior influência no parâmetro colorimétrico b* (da 
ordem de 0.1) da amostra. Conclui-se que a influência do procedimento de desmontagem da lente na detenninação dos 
parâmetros colorimétricos de uma polpa. de aproximadamente f..E 0.15. é muito pequena. 

3.2. Parâmetros operacionais definidos para o sistema Colorcell 

Os resultados apresentados no item 3.1 deste trabalho, além da experiência adquirida cm outros ensaios realizados tanto 
no LAPROM quanto na empresa Rcnncr. serviram para definir os parámctros operacionais utilizados nos testes com o 
sistema Colorccll: vazão de rccirculação da amostra= l ,O L/min: volume de polpa por ensaio = 2 L: dez medidas cm um 
intervalo inferior a um minuto para se caracterizar uma polpa 

3.3. Repetibilidade das medições - sistema Colorcell 

A repetibilidade dos valores colorimétricos medidos a úmido foi dctenninada a partir de dois ensaios com 1 O medidas 
consecutivas realizadas cm um intervalo de aproximadamente l minuto. Os ensaios foram rcalit.ados com a amostra 
utilizando-se duas percentagens de sólidos diferentes ( 15% c 40%). 

Os valores colorimétricos (L*, a*. b*) das medidas variam muito pouco (menos que 0,05), resultando em diferenças de 
cor imperceptíveis. Desta fonna, as dez medidas consecutivas realizadas em um intervalo de aproximadamente 1 minuto 
não apresentaram diferenças significativas nos valores colorimétricos. Pode-se afinnar que a percentagem de sólidos cm 
polpa. dentro do intervalo estudado, não apresentou influência significativa na repetibilidade das medidas. 
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3.4. Reprodutibilidade dos ensaios 

A reprodutibilidade dos ensaios de caractcri;.aç:1o colorimétrica atra,·és do sistema Coloreei! foi determinada a partir 
de doze ensaios com três amostras ( 15. 20. c 40'% de sólidos cm polpa). Nas linhas da tabela IX csU1o representados os 
ensaios c as médias para cada percentagem de sólidos cm polpa estudadas. 

Verifica-se na tabela IX que a média dos valores colorimétricos para as concentrações de só lidos testadas s:1o bem 
distintas. No caso do parúmctro colorimétrico L*. os valores médios variaram de g 1.1 a g:~.o. As médias dos cns:lios de 
reprodutibilidade indicam uma diferença de cor muito pequena. da ordem de t..E O.l JXlntos. para os ensaios. O sistema 
Coloreei I apresentou um erro para o índice de alvura de uma polpa com -J.O'Y, de sólidos de aproximadamente 0.1 '%. 

Conforme j;í mencionado antcrionnentc. a cor de um mineral industrial é um dos principais pariunetros que determina 
o seu preço c o seu emprego na indústria. Conscqiicntcmcntc. quanto maior for a exigência de qualidade de um produto 
final. maior scrú o controle de qualidade da matéria-prima empregada no processo. como por exemplo a alvura do 
carbonato de c<'llcio utili;~Jdo na indústria do papel. 

Atualmcntc a caractcrizaçiío colorimétrica de minerais industriais realizada pelas empresas de mincraçiío é rcali;ada 
segundo normas técnicas específicas. O método tradicional de caractcri;.açiío colorimétrica é rcali;.ado através de uma 
pastilha seca prensada. A amostra de carbonato de dlcio apresentou um índice de alnm1 c de amarclamcnto determinados 
atrm·és do método ti~Jdicional de aproximadamente ')5'X, c l.l pontos. respectivamente. 
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4. CONCLUSÃO 

Através ela clctcnninaçüo de uma rotina ele prcparaçiío c mcdiçiío elas amostras cm polpa foi possí,·cl reali zar a 
caractcrizaçiío colorimétrica através do sistema Colorccll. Os resu ltados da caractcrizaç:1o colorimétrica tanto a úmido 
quanto a seco apresentam variações similares que silo causadas pelas metodologias aclotadas. 

O sistema Coloreei! mostrou ser robusto c capaz de caracterizar a amostra de carbonato de dlcio cm polpa . A principal 
vantagem elo sistema Colorcell cm rclaçiío ao método tradicional é a dctcrminaç:1o tanto dos pan1mctros de qua lidade elos 
produto quanto das etapas do processo cm tempo real. 

Os resultados colorimétricos cl3s polpas ele carbonato ele cúlcio necessitam ser convertidos para que possam ser 
comparados com outros minerais caracterizados através do método tradicional. A prccis;1o dos resultados elos ensaios 
realizados com o equipamento Coloreei I revelam que os mesmos podem ser comparados com grande confiabilicladc aos 
resultados determinados através do método tradicional ele mcdiçiío de cor. 

Este estudo mostra a vasta aplicabilidade ela tecnologia Colorccll no controle ele processos das empresas que ulili;.am a 
cor como parámctro de qualidade elos seus produtos. a exemplo dos minerais industriais. 
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