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Em muitos minérios, particularmente em se tratando de minerais industriais, o valor econômico do produto está 
diretamente associado à sua aparência visual ou então a cor do minério está relacionada à sua constituição 
química ou a outras propriedades. Neste caso, a medição do espectro de reflectância pode ser uma valiosa fonte 
de informação para o planejamento mineral, operação da mina e processamento do minério. A dificuldade 
associada ao uso desta fonte de informação está no fato de que na industria mineral estes minérios são 
usualmente beneficiados em polpa e a obtenção das propriedades colorimétricas de amostras de processo 
normalmente implica em uma extensa preparação da amostra até a mesma chegar na condição de efetuar a 
medição. Neste trabalho serão apresentados resultados obtidos com um equipamento originalmente desenvolvido 
para a indústria de tintas e que foi adaptado para permitir a medição em linha do espectro de reflectância de 
polpas de minerais industrias. Como caso de estudo, trabalhou-se na medição de polpas de caulim, mas a técnica 
é, em princípio, aplicável a qualquer mineral industrial. 
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Área Temática: Instrumentação e Controle de Processos. 
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INTRODUÇÃO 

Dentro do processo de globalização do mercado, todos os setorcs industriais são obrigados a se 

adequarem a especificações de produto crescentemente rigorosas, com a inserção de novos parâmetros de 

controle. A tendência mundial indica que cada vez mais a cor do produto passa a ser um parâmetro primordial 

para a colocação do produto no mercado (Petter, 1994; Gliese e Petter, 2001). Neste contexto, uma das 

dificuldades da indústria mineral é a inexistência de equipamentos adequados para a medição do espectro de 

retlectância de polpas de minério durante o processo de beneficiamento, sendo todo o processo de controle de 

qualidade confiado a sistemas de amostragem associados a demorados procedimentos laboratoriais de 

preparação de amostras e sua posterior medição em pastilhas prensadas. Esta tecnologia se mostra , entretanto, 

inadequada para atender à necessidade de agilidade no controle de qualidade, imprescindível para a adequação às 

crescentes especificações de qualidade do produto final. 

Fica claro que a única forma de obter uma resposta rápida sobre a qualidade do produto no decorrer do 

processo produtivo é efetuar a medição do produto nas condições em que ele se encontra, ou seja: em polpa. 

Diante da inexistência de tecnologias apropriadas no setor mineral, buscou-se em outros setores industriais uma 

solução para o problema e esta foi encontrada em um ramo industrial no qual a cor é o ponto central do produto: 

a indústria de tintas (Gliese, 2003). Entretanto, mesmo no ramo de produção de tintas, a medição em linha da cor 

do produto é uma tecnologia absolutamente inovadora que, apesar de já poder ser encontrada na linha de 

produção de duas ou três unidades industriais, ainda sofre com os problemas das tecnologias ainda não 

universalmente estabelecidas e enfrenta a resistência à inovação e à mudança de conceitos estabelecidos. 

APARA TO EXPERIMENTAL 

O equipamento utilizado nas medições do espectro de reflcctância de polpas, denominado Colorcell foi 

originalmente desenvolvido pela Renner-Herrmann S.A. para uso em processo contínuo de fabricação de tintas 

(Auad e Peixoto, 1998). Este processo contínuo, incorporando a célula de medição, se encontra operacional na 

fábrica de tinta automotiva da Renner-DuPont em Guarulhos/SP, na fábrica de tinta predial da Renner-Sayerlack 

em Gravataí/RS e na fábrica de primer automotivo da DuPont em MtClemmens/USA (Fig. 01). 

Para a realização dos ensaios referidos neste trabalho foi utilizada uma versão mais simples do mesmo 

equipamento, de operação manual e constitui-se de: 

l. Tanque de aço inox; 

2. Bomba de polpa do tipo parafuso helicoidal com rotação controlável; 

3. Célula de medição com janela de vidro, sistema automático de limpeza interna e sistema de 

posicionamento e calibração automática do espectrofotômetro; 

4. Espectrofotômetro da marca Datacolor modelo Microflash; 

5. Computador conectado ao espectrofotômetro para aquisição dos dados . 
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Figura 01 -Fotografia do equipamento Colorcell 

REPETITffiiLIDADE E REPRODUTIBILIDADE 

Para determinação da repetitibilidade da medição a úmido efetuou-se uma seqüência rápida de 50 

medidas de uma mesma amostra de cauJim. A seguir, calcularam-se a média e o desvio padrão das medidas em 

cada comprimento de onda e determinou-se o número de medidas necessário para que a média da amostra não 

apresentasse um erro absoluto maior que 0,1% de reflectância com 95% de confiança (Walpole e Myers, 1993). 

O maior valor obtido foi de 2,23 medidas. Entretanto, para o caso específico da alvura (um parâmetro 

colorimétrico muito usual na indústria de minerais industriais c que é calculado por meio de uma ponderação das 

reflectâncias no intervalo de 400 a 510 nm), este valor foi de 0,44 medidas. Em outras palavras, uma única 

medição a úmido é capaz de assegurar uma precisão de O, 1 ponto de ai vura. 

Para determinação da reprodutibilidade da medição a úmido, na qual avalia-se se o procedimento de 

ensaio (inserção da amostra, rccirculação, medição, remoção da amostra e limpeza do sistema) introduz erros na 

medição, foram preparadas três amostras de polpa com características distintas e cada uma foi separada em três 

alíquotas. Cada alíquota passou por todo o procedimento de ensaio c foi medida 5 vezes. Com os resultados 

obtidos, efetuou-se uma análise de variância para comparar a variabilidade entre grupos (alíquotas) com a 
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variabilidade interna dos grupos. A variabilidade interna dos grupos é uma med ida do que costuma chamar de 

repetit ib ilidade e a variabilidade entre grupos está relacionada à reprod utibilidade. 

Para verificar a reprodutibilidade foi aplicado o teste F. Este teste permite verificar se a variânc ia de 

duas populações é igual ou diferente. Como se desejava apenas verificar se a variância entre ensaios era maior 

que a variância interna dos ensaios, somente o limite superior do intervalo de confiança foi levado em 

consideração. A Tabela O l apresenta os valores de f obtidos para o valor de alvura a úmido para cada amostra na 

forma de uma tabela ANOV A. O valor crítico de f para 95% de confiança é de 3,89 e valores de f acima deste 

representam que as variações entre ensaios são significativas. A análise estatística indica, portanto, que o 

procedimento é perfeitamente reprodutível dentro a precisão da medição efetuada e que não há qualquer indíc io 

do ponto de vista estatístico de que o procedimento de inserção e remoção da amostra te nha qualquer impacto na 

medição. 

Tabela 01 -Análise de variância dos ensaios de reprodutibilidade 

Amostra A 

Fonte da variaç_ão SQ gJ MO F valor-P F crítico 

Entre grupos 0.001276 2 0.000638 0.95 41.4% 3.89 
Dentro dos gru~os 0.008064 12 0.000672 

Total 0.009340 14 

Amostra B 

Fonte da variaç_ão SQ gl MQ F va/or-P F crítico 

Entre grupos 0.000314 2 0.000157 0.08 92.3% 3.89 

Dentro dos gru~os 0.023507 12 0.001959 

Total 0.023821 14 

Amostra C 
Fonte da variaç_ão SQ gJ MQ F va/or-P F crítico 

Entre grupos 0.023182 2 0.011591 2.39 13.4% 3.89 

Dentro dos gru~os 0.058175 12 0.004848 

Total 0.081357 14 

INFLUÊNCIA DO TEOR DE SÓLIDOS 

Foram efetuadas diluições graduais de amostras de polpas de caulins coletadas em vários pontos do 

processo. Foi medida ainda a retlectância das amostras em pastilha seca prensada (proced imento tradicional) e 

e m polpa. Para determinar a influê ncia das diferentes variáveis que podem interferir na medição a úmido, foi 

efetuada uma regressão linear múltipla, levando em consideração o comprimento de onda da radiação e a 
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concentra<;ão de sú lidos da polpa. No gráfico da Figura 02 está apresentada a reta de regressão obtida e na Figura 

01 o histograma dos resíduos da previsão. 
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Figura 02 - Gráfico da previsão da retlectiincia a seco baseada na medição efetuada a úmido. 
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Figura 03 - Histograma de resíduos da previsão. 
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CONCLUSÕES 

A técnica de medição do espectro de reflectância de polpas de minerais industriais utilizando-se o 

equipamento Colorcell apresenta excelente repetitibilidade e reprodutibilidade, bem como uma boa correlação 

entre a medição efetuada a seco, em pastilha prensada, e a medição efctuada diretamente na polpa. A técnica 

apresenta grande potencial para ser utilizada no controle de processos de beneficiamento de minerais industrias 

onde este beneficiamento seja efetuado a úmida. Est:.! tecnologia poderia ainda ser empregada cm outros 

processos de beneficiamento de minérios nos quais seja possível correlacionar a cor da polpa com as 

propriedades do minério que se deseja controlar. 
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