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CARACTERIZACAO . TECNOLOGICA POR ANALISE DE IMAGEM: 

UM M!TODO AUTOMATICO DE ESTUDOS HINERALOGICOS 

Joaé Farias de Oliveira lll 

R ! S U M O 

A análise de imagem é uma técnica que permite a deterai 
naçã.o automatizada da composição mineralógica, distribui 
ção de tamanho de grãos, intercreacimento e asaociações 
mineralógica•, grau de liberação e alteração de rochas e 
aineraia. O acoplamento do analisador de iaagem propiia 
·-nte dito a um microacópio eletrônico de varredura (ME'i) 
e sistema EDAX, permite a obtenç.ão de informações que es 
tão revolucionando a sistemática tradicional de caracte 
rização de minérios bem como o controle de processos de 
tratamento. 

A B S T R A C T 

The application of a modern method of image analysis 
fully automated for the study of grain size diatributio~ 
modal assays, degree of liberation and mineraloqical a~ 
sociationa is discussed. The image analyser is inteE 
faced with a acanning election microacope and an energy
dispersive x-rays analyser. The image generated by 
backscattered eletrons is analysed automatically a~d the 
system has been used in accessment atudiea of applied 
mineralogy as well as in process control in the mining 
industry. 

(l) Engenheiro de Minaa, M.Sc. e D.Sc. 
Profeaaor Adjunto da COPPE - Univeraidade Federal do Rio de J~ 
neiro. 
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1. INTRODUcJlO 

O desenvolvimento de processos de tratamento 

rios de maior eficiência e a engenharia de controle 
de min,! 

desses 
processos exigem freqdentemente uma clara compreensão das caract~ 

risticas texturais das rochas envolvidas. A quantificação de d! 
versos parimetros envolvendo a distribuição granu~ométrica e min~ 

ralógica dos produtos de moagem é uma tarefa necessária e quase 

sempre problemática, pela limitação dos recursos técnicos trad! 
cionais<1 •21 • Um controle efetivo do grau de liberação, evitando 

de um lado disperdicio de energia em moagem excessiva e, de outr~ 

possibilitando preparar um produto com melhores características 

para tratamento, pode tet' um peso significativo na economicidade 

de um processo. O controle dos produtos intermediários e finais 

numa usina de flotação, na maioria dos casos, é efetuada pela si~ 
ples análise quimica global do produto, a qual não permite deteE 

minar as causas de baixos rendimentos. 

O Sistema Integrado de Análise de Imagens (SIAI) ofer~ 

ce hoje uma resposta definitiva para a grande maioria dos probl!!. 
mas mais freqdentes. Enquanto técnica, representa o coroamento 

de um esforço persistente-mundial. Diversos paises utilizaram 

até o ano de 1980, sistemas de análise semi-automáticos baF~ados 

na imagem do microscópio ótico. Esta técnica foi rapidamente u..! 
trapassada pela evolução da tecnologia e pelo vertiginoso 

volvimento da informática nos últimos anos . 

2. ANTECEDENTES 

desen 

Os primeiros instrumentos ainda •hard-wired• foram d~ 

senvolvidos por volta de 1969, incluindo nesta classe o Quantimet 
720 da Cambridge Instrumenta Ltd. e o Omnican ·da Bausch and Lomb 

e outras . 

Estes instrumentos, pelos seus limitados recursos, cri_! 

ram um clima de ceticismo quanto às reais vantagens do sistema de 

análise de imagem. ! preciso, no entanto, fazer uma distinção en 

tre estes instrumentos precursores e a nova geração de Analisad2 

res de Imagem, totalmente automatizados . Estes analisadores f2 
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ram desenvolvidos ent r e 1979 e 1981 e sua uti li zação expandiu- se 
rapidamente. Atualmente, entre os aparelhos totalmente automat! 
zadoa estio o Quanti me t 970-, o Kontron SEM-IPS e o Tracor Northern 
TN-8500, que s ão aparentemente os maia expressivos. 

3. O SISTEMA INTEGRADO DE ANALISE DE LMAGEM 

Para fins de análise mineralógica, a utilização de um 
Analisador de Imagem acoplado a um microscópio ótico não represe~ 
ta grande vantagem. A transferência da imagem do microscópio ót! 
co para o Analisador i feita através de uma câmara preto e branc~ 
Desta forma, muitos minerais se confundem e mesmo a transferência 
de uma imagem em cores não penlitiria discriminar muitos dos min!. 
raia entre si. 

O Sistema Integrado de Análise de Imagens utiliza três 
equipuent.os interfaciados de tal forma que existe uaa comunic!. 
çio nos dois sentidos entre as três unidades. O siste.. compõ.
se de: 

1. Um microscópio eletrônico de varredura (MEV) ou microssonda 
eletrônica. 

2, ~ instrumento d~ análise de raios-x por energia dispersiva 
(EDXA). 

3. Qm Analisador de Imagem gerada por elét rona retroespalhados 
(•baokscattered•), 

O grande avan~o des te sistema em relação aos seus pre 
cursores deve-se a doia fatores. Em primeiro lugar, em contra~ 

te com a utilização da imagem ótica ou mesmo da imagem dos el~ 

trons secundários do MEV, a utilização de um detetor doa elétrons 
primários retroespalhados permite uma melhor discri•inaçio dos d! 
versos minerais presentes no campo. (Fig. 11. 

As diversas tonalidades de cinza da imaga. dos elé~rons 
retroespalhados det ectada no MEV está relacionada co. o número 
atómico !Mdio dos mi.nerais. Os de menor nÚJnero atÕID.ico aprese~ 

tam coloração cinza chumbo escuro e os de maior número atômico m! 
dio coloração branca. As faixas de cinza podem ser a j ustadas no 
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instrumento, de tal forma que, uma faixa estreita, por exemplo, 

permite a individualização de minerais de número atómico médio 
bem próximos. Segundo Petruk(l) é possível até mesmo uma discri 

minação entre quartzo e ortoclásio que apresentam número atómico 
médio de 10,8 e 11,8, respectivamente. 

No Sistema Inte<Jrado de Análise de Imagem o microscópio 
eletrõnico de varredura (MEV) é acoplado com três detectores: 

a) O detector de elétrona secundários que gera a imagem normal 
nesses instrumentos. (Fi<J. 2). 

b) O detector de elétrons primários retroespalhados interfaci~ 

do ao Analisador de Ima9em e que permite a diferenciação e_!! 
tre os vários minerais. 

c) O detector de raioa-X caracteristicos cujas informações são 

repassadas ao EDXA para determinação doa elementos químicos 

que constituem um determinado grão mineral. Desta forma, o 

Sistema Integrado é auto-suficiente para analisar qualitat! 

va e quantitativamente uma determinada amostra de rocha ou 
de mineral em grãos . 

4. INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ANALISADOR DE IMAGENS 0TEIS A TE~ 

N9LOÇIA MINERAL 

Nas condições descritas, a Análise de Imagens é uma té~ 

nica que permite a determinação da composição mineralÕ<Jica perce_!! 

tual, distribuição de tamanho de grãos, intercrescimento e ass2 

ciações mineralÓ<Jicas, grau de liberação e alteração de rochas e 

minerais. Para a determinação da composição mineralógica os 

grãos de determinado mineral são isolados dos demais através de 
uma imagem binária (mineral e fundo), sendo a sua área total qua_!! 

tificada para cada campo em análise. Qualquer dúvida em relação 

a determinado grão mineral pode ser elucidada através de análise 

elementar pelo sistema de EDXA. 

O grau de liberação de cada faixa granulométrica pode 

ser determinado permitindo a obtenção de dados importantes para 

elucidação de problemas acarretadores de baixa recuperação 141 • 

Lynch 151 ressaltou recentemente a importância de dados semelha_!! 
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tes para o melhor controle de uma usina de flotação. Os mistos 
são geralmente formados pela junção de concentrados ~scavenger• 

com rejeitos "cleaner• que retor.nam à etapa "rougher•. No enta!! 
to, uma caracterização destes mistos para a usina de Woodlawn, 
demonstra que embora com teor médio semelhante à alimentação os 
doia. produtos apresentam características completamente distintas 
(Fig. 3). Lynch descreve ainda a seqdência de eventos que a r~ 

circulação de mistos com estas características pode provocar: 

1 . a carga circulante contendo estas partículas acumula-sei 
2. particulas mistas tendem a contaminar o concentrado dimin~ 

indo o teor1 
3. uma tentativa de m'anter o teor elevado tende a aumentar a 

carga circulante; e 
4. a eficiência do processo deteriora-se. 

A otimização de circuitos requer uma quantificação do 
problema real. No caso citado, os mistos embora apresentando te2 
res semelhantes à alimentação, são compostos de partículas dif!, 
rentes e, portanto, de flotabilidade distinta. Em muitos casos 
seria mais recomendável um tratamento em separado, com 
prévia. 

remoagem 

No modelamento matemático do processo de flotação, o 
problema de partículas mistas em minérios de liberação fina é ba~ 
tante complexo. Tentativas vêm sendo feitas para a adoção de uma 
constante cin.ética (K) para diferentes grupos de partículas com 
base em dados fornecidos pelo Analisador de Imagem(J). 

O Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 

COPPE/UFRJ colocou recentemente em operação um moderno MEV• mod!. 
lo Cambridge 250 MK 3 e um instrumento de análise por energia di~ 
persiva de raios-x, modelo LINK 860 Analyser. O interfaciamento 
de um Anali~ador de Imagem, segundo o modelo descrito, aos equip~ 
mentoa já existentes (Fig. 4) é um projeto prioritário da Area de 
Metalurgia Extrativa. 
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S. CONCLUS0ES 

As diversas técnicas tràdicionais de análise mineralóg!_ 

ca quando utilizadas em conjunto podem, em tese, proporcionar as 

informações quantitativas necessárias na maioria das situações 

práticas. O Sistema de Análise Automatizado descrito apresenta a 
vantagem de possibilitar a obtenção rápida de uma enorme quantid~ 

de de informações processadas em computador, em contraste com a 

tediosa e menos precisa análise mineralógica tradicional. A i~ 

plantação de um sistema integrado de análise de imagem represent~ 

sem dúvida, um investimento elevado. No entanto, aquelas inst!_ 

tuições que têm em funcionamento um microscópio eletrônico de vaE 

redura (MEV) com microaná1ise por dispersão de energia ou uma m!_ 

crossonda eletrônica estão com mais de 70\ do investimento total 

realizado. Embora ainda não se tenha no pais este tipo de equip~ 

mento aplicado à área mineral, em outros países eles vêm sendo ~ 

tilizados com sucesso. 
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Fig. I - Penetroçao do felae de elétrons • ntgi5n originários da 
rodioc;ao detectado. 
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Fig. 2 - Intensidade do rodiaçl!o emitido por bombardeamento do feiae 
eletrônico. 
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