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RESUMO 

A aparcncia visual tem grande importúncia para os minerais industriais, estando din;tamcntc associada ao valor 
económico dos produtos. Neste conl<:xto, uma das diliculdad..:s da indústria minera l é a inexistência d..: um método 
eficiente c preciso para detcnninaçào de contaminantes que afetam a cnr da matéria-prima. Este trabalho cons iste cm 
estudar técnicas que permitam determinar o teor de contaminantçs colorantes, ú base lk ferro c titànio, presentes no 
cao lim. a partir do espectro de rcllcctãncia. Concomitantemente, prnpô..:-se a utili zação do Colort:cll , que consiste cm 
um sistema de medição cspet:trofométrica de polpas minerais em tempo real originalmente desenvolvido para a 
indústria de tintas c o modelo tisico de Kubclka-M unk. 
Estudando contaminantes artificiais que simulassem os naturais , li1i analisada a influência destes no espectro de 
rc llcctãncia do caolim. Para isto, se realizou um processo de contaminação controlada, onde, aplicando o modelo de 
fisico de Kubelka c Munk l(li determinado o poder colorante de cada contaminante. A partir dos espectros 
caract..:risticos dos contaminantes é d<.:tcrminado um sistema de t<>rmulação para o cao lim que possibilita estimar a 
concentração dos contaminantes colorantes . 
Desta f(mna , pode-se estimar de mane ira ágil o teor do ferro c do titünio contidos no caolim, atra vés de mcdiçào 
cspcc troi<.Jtnmétrica. Substituindo desta l(mna, a an;ílise química convencional. Obj etivamos futuramente utilizar este 
método para otimiza r a lavra c o bcncliciamento do t:aolim, através da ca ractcri /.açüo imediata do minéri o. 

PALAVRAS-C HAVE: Caolim, Kubc lka-Munk, Rc llect<inc ia , controle on- linc 
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I. INTRODUÇÃO 

i\tualmcnte. o Bras il encontra-se entre os maiores protlutores de caolim do mundo. possuindo as reservas com os 
melhores teores Jc pureza c alvura. Desta túnna , a exigência por mat0rias-prima de qualidade torna o pais altamente 
competitivo neste scgmcnto. i\ maior parte da prod uç<l<l brasileira destina- se para a filbricaç<lo de "coutiug .. e ':fi/ler ... 
que são produtos de altíssima qualidade usados na indústria do papel c tinta. 

A indústria tem cstabckcitlo cspcc ilicaçücs rigorosas no controle de qualidade tia matéria-prima. sendo ela determinada 
pela granulomctria. composição química c propricdatks óticas. Fm virtude da aplicação deste bem mineral estar 
assoc iada ú aparência visual . este parâm<:tro precisa se r c~ tudado com detalhe, visando sempre obter um material com 
car<tc tcri sticas constantes. 

Buscando desenvo lver uma tecnolog ia para o controle das propriedades óticas . o projeto visa obter um método para 
detenninar o teor de contaminantcs colorantes presentes no cao lim, a partir do cspcctro de rctlcctúncia. empregando-se 
o modelo fí sico de Kubclka-Munk. 

O objetivo desta pesquisa é desenvol ve r uma correlação entre a relkctúncia medida do matcrial c o teor de 
contaminantes colorantes , empregando-se o sistema ( 'o/orcei!" c a t..:oria de Kubdka-Munk . 

A aplicação desta tecnologia visa o desenvolvimcnto de sistcmas úgcis de medição de <.:or de polpa, para sen: m 
aplicados no controle da linha de beneficiamento do min0rio. 

2. METODOLOGIA 

A metodolog ia empregada nesta pesqui sa l(>i dividida cm duas etapas. i\ primcira etapa cons istiu cm determinar os 
parâmetros operacionais que deveriam ser li xados para a execução da pesquisa. Na segunda etapa, foram ge rados os 
parâmetros de calibração para cada contaminantc <.:oloran tc. seguindo de uma validação dos r..:sultados aplicando-se o 
modelo físico proposto. 

2.1. Etapa I - Método Adotado 

O proccdim..:nto de análisc empregado para este estudo baseia-se na utilização do sistema Coloreei!', que consiste cm 
um sistema de medição espectroi(Jtométrica em tempo real. Este sistema lói dcscnvolvido origi nalmente para a indústria 
de tintas, sendo adaptado para a indústria mineira para a aplicação na medição de polpas cm plantas de tratamento de 
minério. 

Este s iste ma cons iste de um espcctrof(>tômetro de cslera de intcgraçüo aco plado a uma célula de medição, aonde circula 
a po lpa que será medida. Esta c01ula é constituída por uma lente especial (quartzo ou satira). um sistema que controla a 
circulação a circulação da polpa c um mecanismo de limpeza da lente. 

Para a modelagem física, buscou-se um modelo que quantificasse a intcração da luz com uma camada composta de 
pigmentos c um veículo dispersantc, desta túnna optou-se pe lo modelo de Kubclka-Munk. 

2.1.1- Teoria de Kubelka-Munk 

A teoria de Kubclka-Munk (K-M) afirma que . para urna supcrllcic dililsora composta por partículas pequenas cm 
relaçào à cspessura da mesma, iluminada por tei xcs cm padrão difuso e sem reações químicas entre as partículas, a 
relação en tre a energ ia que é absorvida pe la energia rcllctida por esta superlkie é dada pela expressão: 

F(R, }, 
(1-R , r 

2R, 
(I) 

Onde K1. é o coefic iente de absorção. S1. é o coclicicntc de espalhamento c R , é a fraçào da energia retletida para um 
determinado comprimento de onda. 
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O modelo de K-M prevê que para uma mistura de diferentes pigmentos o valor final de K/S em cada comprimento de 
onda será proporcional à concentraçllo de cada pigmento na mistura, da seguinte forma: 

t K;,; .. c, = F(R., )A 
•· 1 s,,;, .c, (2) 

Neste estudo, como temos um substrato branco (caolim) e uma concentração de pigmentos relativamente baixa, a 
equação 2 evolui para: 

n 

F(R.,)J. -F0.;. = LK1.A .c1 (3) 
1•1 

Onde Ku. e c, são respectivamente o coeficiente de absorção e a concentração do pigmento i e F0, 1 é o valor de KIS 
intrinseco do substrato para um determinado comprimento de onda ( À ). 

Desta forma, denomina-se a equação 3 de Função de Kubelka-Munk a Uma Contante. 

2.2. Etapa 1 - Variáveis Operacionais 

Inicialmente foram estudadas as variáveis operacionais que prejudicam a reprodutibi lidade e repetibilidade dos ensaios. 
Fazem parte destas variáveis a concentração de sólidos da polpa, a temperatura, e o tempo de circulação da polpa no 
sistema de medição. 

Determinação da Concentração ~ ~: Com o objetivo de determinar uma faixa operacional estável, foram 
ensaiados polpas de caolim com concentração de sólidos de 5, 10, 15, 20 e 25%. Estes ensaios foram definidos por 
Gliese (2003), onde se adotou uma massa de polpa de 2kg, tempo de condicionamento de 5 minutos e freqUência da 
bomba de circulação de 40Hz. Foram realizadas lO medidas em cada amostra com um intervalo de 10 segundos entre as 
medidas. Assim, fixou-se o valor de 25%, pois a partir disso não havia mais variações significativas no valor de K/S. 
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Figura I: Influência da concentra('âo de sólidos 

Determinacão da lntluência !l! Temperatura: Circulou-se a polpa durante três horas, em ambiente com temperatura 
controlada (25°C), sendo efetuadas medidas em inte.rvalos de tempo regulares de 10 minutos. Verificou-se que no 
intervalo de tempo de um ensaio (entre l e 2 horas), não há influência significativa da temperatura, causada por 
aquecimento do sistema, nos valores de K/S. 
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Figura 2: Influência da temperatura na rejlectância 

Reprodutibilidade~ Repetibilidade do Yl!.!.2! de Eg; Foram realizados ensaios com diferentes alíquotas de material e cm 
dias distintos para obter o desvio no valor obtido através das medições. Procurou-se também, dctenninar um valor 
padronizado para o valor de F0 do caolim utilizado neste estudo. 

2.3. Etapa 2- Calibração dos Contaminantes Colorantes 

Nesta etapa busca-se determinar o coeficiente de absorção (K) para cada contllminante cm todo o espectro do vislvel 
(400 a 700nm). A partir de um processo de contaminação controlada, adicionou-se gradativamente um contaminante 
colorante na polpa de caolim, gerando o seguinte gráfico: 
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Figura 3: Valores de K/S da polpa de caolim variando com a concentração de contaminantes para 5501mr 

A figura 3 mostra a variação do valor de K/S com o aumento da concentração de contaminante colorante na polpa de 
caolim. A partir da inclinação da reta ajustada para os pontos obtidos nos ensaios é determinado o valor de K para cada 
contaminante cm um determinado comprimento de onda. 

Efetuando-se o cálculo do coeficiente de absorçã.o para todos os comprimentos de onda, obtemos o espectro de absorção 
para cada contaminante colorante. 
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Figura 4:Espec/ro de absorção 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1- Determinação do Teor de Contaminantes 

A detenninaçào do teor de contaminantes colorantes no caolim foi efetuada calculando-se o sistema de equações do 
modelo de Kubclka-Munk a uma constante, que para a determinação de dois contaJninantes fica expressa da seguinte 
fonna: 

F(R,., )J., -Fo,J., =kA.CA +kv.Cv 

F(Rro )J .. -F0,;.., =k.4 .CA +kv.Cv 
(4) 

Para a resolução deste sistema de equações será necessária a escolha do valor do coeficiente de absorção em dois 
comprimentos de onda distintos. Segundo Kortüm (1969), os comprimentos de onda a serem escolhidos dever ser 
aqueles em que os contaminantes influenciam isoladamente o coeficiente KIS do substrato, sendo um contaminante para 
cada comprimento de onda. 

Confonne observado na figura x.x, esta situação não é possivel para os dois contaminantes, sendo possivel apenas para o 
vermeU10. Contudo, foi possível obter resultados satisfatórios selecionando-se os comprimentos de onda em 400nm c 
620mn. As razões que expl icam este fenômeno são as seguintes: 

• Em 400nm o contaminante amarelo apresenta a maior razão do seu coeficiente de absorção ( k ) em relação ao 
vermelho; 

• Em 620nm o coeficiente de absorção ( k ) do contaminante amarelo aproxima-se de zero, desta forma o 
contaminante vermelho atua isoladamente. Além disso, as duas curvas possuem uma inclinação reduzida, o 
que torna os resultados mais precisos. 

Os resultados podem ser verificados na figura 5, que mostram uma comparação entre os valores calculados e os valores 
reais. 

494 



4. CONCLUSÃO 

C.O. Petter, E.L. Batiston, Í.G. Gonçalves, C.A. Peixoto 

0,1 .-----------------. 

IJ) 

'iii 
l!! 

0,075 

~ 0,05 

o 
~ 

0,025 

o 

y = 0,8829x + 0,0002 

R2 = 0,9977 

y = 1,0445x + 0,0013 

R2 = 0,9991 

0,025 0,05 0,075 

valores calculados 
0,1 

Figura 5: Comparação entre os valores calculados e os reais 

A uti lização do espectro de reflectância, nas condições estudadas, permite estimar o teor de contaminantes colorantes 
presentes no caolim desareiado. A aplicação da Função de Kubclka-Munk demonstrou ser eficiente no modelamento 
fisico do problema cm esntdo, que aliada ao uso do sistema Coloreei/® apresentam ser ferramentas ágeis para a 
aplicação desta técnica. 

A partir dos resul tados obtidos estudo, pretende-se continuar as pesquisas com contaminantes naturais Este método 
apresenta vantagens em relação à anál ise química convencional. Uma destas é determinar somente os elementos que 
interferem na cor do material. 
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