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Lascas de quartzo – Visão computacional – Redes neurais artificiais 

Resultados e Discussão 

Fig.  4. Correlação entre densidade e 

classificação nominal (manual) das lascas. 

Mostrou-se uma técnica trabalhosa, lenta e 

com resultados duvidosos. 

Fig. 5. Comparação entre a classificação 

de lascas obtida por métodos 

convencionais (nominal) e por redes 

neurais artificiais (experimental). 

Conclusões 

          A análise computacional de imagens para a classificação de lascas é 

mais eficiente, rápida, confiável e padronizada do que aquela feita pelo olho 

humano ou pelo cálculo da densidade. Dessa forma, a presente técnica evita o 

desperdício de recursos durante o processamento do material e contribui para 

a aceleração de estágios posteriores. A tecnologia pode ser integrada a um 

sistema automatizado de separação de amostras,  

contribuindo para o desenvolvimento do  

setor de mineração e tecnologia de  

silica glass. 
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          O pó de quartzo de elevada pureza é amplamente utilizado na indústria de 

silica glass para a produção de células solares entre diversos outros produtos. 

          Atualmente, os métodos de seleção das lascas são subjetivos e laboriosos, 

sendo incapazes de atender a demanda mundial por esse material. 

          A automação dessa etapa de beneficiamento é um processo necessário. 

Tendo em vista essa problemática, é proposta uma metodologia para 

classificação das lascas de acordo com sua opacidade, onde as mesmas são 

classificadas de forma rápida e precisa, através de visão computacional e 

utilização de algoritmos de redes neurais artificiais. 

 Fig 2. Montagem experimental.  

Materiais e Métodos 

Fig.  1. Classificação de lascas  

de quartzo. 

 Fig 3. Metodologia de processamento digital das imagens 

através de redes neurais artificiais.  
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Fig. 6. Histogramas obtidos a partir de imagens de lascas com diferentes graduações:  

camadas (a) vermelha, (b) verde, (c) azul e (d) escala de cinza. 

 


