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RESUMO
Os métodos mais difundidos de análise de distribuição de tamanho de partículas são a classificação em peneiras ou ciclones
e os métodos instrumentais baseados na Lei de Stokes e de difração de luz. Todos estes métodos têm limitações, como
por exemplo: partículas muito pequenas ou reativas/solúveis impedem seu peneiramento efetivo, amostras multifásicas
de densidade contrastante, ou reativas/solúveis no caso de ciclones e nos métodos baseados na Lei de Stokes, e a dificil
correlação entre os dados obtidos de modo instrumental com a sua medida direta.
A análise de imagens também pode fornecer uma medida direta de tamanho e forma de partículas, mas partículas
encostadas e empilhadas afetam diretamente a confiabilidade do resultado, pois exigem procedimentos de processamento
da imagem complexos. Há, no entanto, uma vantagem fundamental na determinação de distribuição de tamanho a partir
de suas imagens, uma vez que a magnificação possível em microscópios eletrônicos permite análise até de partículas
nanométricas.
Apresenta-se neste artigo uma metodologia para a medição da distribuição de tamanhos de partículas, a partir de medidas
em suas seções transversais. Desta forma, é possível minimizar o efeitos de partículas encostadas e empilhadas, mas é
necessária a conversão estereológica, do espaço uni- ou bidimensional para 3D.
A equação integral, que relaciona distribuições uni-dimensionais com a distribuição de tamanhos obtida em peneira,
é resolvida com base em programação seqüencial quadrática e um modelo para a função de transformação medida em
partículas de tamanho conhecido. Discute-se o modelo para a função de transformação, e sua dependência de forma e
convexidade das partículas, além de um método para a sua avaliação.
Os resultados experimentais indicam que a solução apresentada é estável e acurada.
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l.ll"!TRODUÇÃO
Os métodos mais difundidos de análise de distribuição de tamanho de partículas são a classificação em peneiras ou
ciclones e os métodos instrumentais baseados na Lei de Stokes e de difração de luz. Todos estes métodos têm limitações
importantes. Partículas muito pequenas são dificeis de peneirar, pois os seus fenômenos de superficie tomam-se mais
fortes do que a ação da gravidade, as peneiras finas são muito caras e pouco eficientes, pois a relação de área livre para
peneiramento é muito pequena (por exemplo, 3,6% em 20 J.lm, 0,4% para 5 J.lm). Hidrociclones, aeroclassificadores e
equipamentos baseados na Lei de Stokes apresentam uma limitação básica e fundamental, uma vez que dependem da
densidade da fase a ser analisada, e amostras multifásicas onde as densidades são contrastantes invarialvelmente fornecem
resultados errados. A forma de partículas também é um importante fator de erro nas análises descritas, e também afetam
resultados em métodos instrumentais baseados na difração de luz. Por fim, a correlação entre os dados obtidos de modo
instrumental com a sua medida direta é muito dificil.
Análise de imagens digital é uma técnica muito interessante para a medição de distribuição de tamanho de partículas, e
em diversos casos é a única alternativa viável. Partículas predominantemente finas, ou embutidas em matriz opaca, em
polpas ou em movimento numa correia transportadora são exemplos de situações onde não é possível amostragem para
classificação por peneiramento, mas onde a medida pode ser obtida por análise de imagens. O entendimento de análises
de imagens neste caso é ampla, e há uma grande variedade de fontes de imagens, variando das imagens bidimensionais
convencionais obtidas por montagem e seccionamento de partículas para análise em microscópios até imagens derivadas,
como as obtidas por medida de tempo-de-vôo em feixes de laser. Como a disponibilidade de instrumental baseado em
técnicas de imageamento aumenta rapidamente, toma-se mais urgente o desenvolvimento de uma técnica de conversão
confiável das medidas quantitativas a pártir das imagens para distribuição de tamanhos tridimensional.
A análise de imagens nunca gera uma medida direta de tamanho de partícula, uma vez que as técnicas atualmente
disponíveis de imageamento não permitem imagens quatitativas tridimensionais de objetos individuais. As imagens
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sempre são geradas num espaço menor do que três, e consequentemente sempre há necessidade de transformação
estereológica dos dados de dimensões menores para a distribuição de volumes tridimensionais. A transformação
estereológica, de dimensões de menor grandeza para três dimensões, de partículas de geometria regular, como esferas e
elipses, é conhecida há muitos anos, mas a transformação estereológica apropriada para partículas de formato irregular
só foi descoberta em 1982 (King, 1982). Mas as dificuldades de implementação da conversão estereológica inibiram o uso
de análise de imagens para determinação de distribuição de tamanho de partículas de formato irregular. Neste trabalho as
duas dificuldades mais importantes são discutidas, apresentando-se técnicas para contorná-las, de maneira relativamente
fácil, em situações reais.

2. CONVERSÃO ESTEREO LÓGICA DE DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHOS DE PARTÍCULAS
A conversão geral de dados de dimensões menores, obtidos por análise de imagens, para distribuição tridimensional de
tamanho, condicional por volume, é governado pela equação integral ( 1)

p(M) =li
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A Equação (1) estabelece a relação da distribuição tridimensional de tamanho por volume f(D), objeto deste estudo,
com a distribuição, por número, da medida apropriada relativa ao tamanho p( M) , e obtida de um grande número de
partículas individuais nas imagens. O tipo de medição efetuada depende do tipo de imagem que foi utilizada, mas podemos
abordar basicamente medidas convencionais de interceptos lineares de partículas, obtidas de secções bidimensiona~ de
partículas montadas randomicamente. Esta técnica é apropriada sempre que as partículas podem ser montadas, seccionadas
e polidas, especificamente para análise de distribuição de tamanho de partículas ou, o que é mais comum, porque a análise
microscópica é requerida por outras razões, e os dados de intercepto linear podem ser gerados nesta ocasião.
Para medidas de intercepto linear obtidas de secções bidimensionais, a Equação ( 1) pode ser reescrita como
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ou, de maneira mais conveniente, em termos de distribuição de interceptas lineares, condicional por comprimento de
intercepto

J(f.)

=I"" J(f.l D)f(D)dD

(3)

o
Há duas dificuldades, relacionadas à solução da Equação (2), para gerar a distribuição de tamanhos em volume a partir
da distribuição de interceptas lineares. Em primeiro lugar, a solução numérica da equação integral é difícil, uma vez
que é invariavelmente instável, e portanto pequenos erros de medida da distribuição de interceptas lineares podem ser
amplificados na distribuição de tamanhos calculada. A solução de equações deste tipo têm sido amplamente discutida
na literatura matemática, e uma excelente avaliação da solução e de suas propriedades pode ser encontrada em Wing &
Zahrt (1991 ). De forma geral, alguma regularização é necessária, para evitar erros cumulativos, e soluções numéricas
padronizadas estão disponíveis, tendo em vista a importância das equações num largo espectro de aplicações em física e
engenharia. Como exemplo, um conjunto de procedimentos de regularização está disponível no pacote de análise numérica
MATLAB, descrito por Hansen ( 1992). Na verdade, com as precauções devidas, a Equação (2) pode ser resolvida sem
regularização pelo método de mínimos quadrados, contanto que uma amostra suficientemente grande. de interceptas
lineares seja obtida de imagens de alta qualidade, permitindo que os contornos das partículas possam ser definidos
acuradamente e sem distorções. O sistema que gera imagens de alta qualidade e a coleção de rotinas de processamento de
imagens precisas, utilizados neste trabalho, está detalhado em King e Schneider (1993).
A determinação do kernel de inversão da integral da Equação (2) é muito mais sensível. A função de transformação é
intimamente relacionada à morfologia da partícula, e diferentes morfologias requerem kernels diferentes. Infelizmente
a função de transformação pode ser calculada analiticamente apenas nos casos em que as partículas apresentam uma
forma muito regular, como esferas e elipses. Quando a geometria das partículas a serem analisadas é indeterminada,
como as normalmente encontradas na maior parte das aplicações práticas, é muito difícil- ou mesmo impossível, calcular
analiticamente o kernel de inversão. Consequentemente, é necessário determinar um procedimento para medir a função
de transformação diretamente a partir das partículas que estão sendo analisadas. A única entidade geométrica de forma
indeterminada para a qual um kernel pode ser calculado são os poliedros de Veronoi, e o kernel tem que ser calculado por
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uma expressão integral complexa.
King (1982) propôs um procedimento experimental para deteminação do kernel. A função de tranfonnação fornece a
distribuição dos interceptos lineares obtida de uma amostra de partículas, cada uma de tamanho exatamente O. Como
é impossível obter uma amostra de partículas nesta condição, alguma aproximação tem que se feita. O procedimento
adotado por King (1982) consistiu em obter amostras com partículas dentro de uma faixa estreita de tamanho, ao redor
do tamanho representativo D. Se diversas populações de partículas são obtidas, cada uma tendo uma faixa de tamanho
progressivamente mais estreita, e a distribuição de intercepto linear pode ser medida para cada população, é possível
extrapolar as distribuições de intercepto linear medidas até quando a largura da faixa de tamanho é zero, ou seja, quando
a razão entre o maior e o menor tamanhos é exatamente um. Exemplos destas extrapolações são dados por King (1982).
Este procedimento é complicado e inconveniente, e não particularmente preciso pois o procedimento de extrapolação é
sujeito a erros significativos. Mostramos neste trabalho que é possível evitar a extrapolação e desenvolver estimativas
mais precisas da função kernel usando amostras de partículas geradas por classifi--ação convencional usando uma série
de peneiras.

3. DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DO KERNEL DE INVERSÃO
Uma amostra de minério moído de esfalerita em matriz de dolomita foi utilizada para determinação de um kernel,
apropriado para particulas com forma típica observada quando minerais quebradiços são sujeitos a fraturamento
por impacto, como ocorreria num moinho de rolos ou de bolas. A amostra do minério foi classificada em 11 frações
granulométricas, e a distrubuição de tamanhos por volume é mostrada na Figura l. Uma aliquota de cada fração foi
cuidadosamente montada em epóxi, seccionada e polida, e imagens de elétrons retroespalbados foram geradas em
microscópio eletrônico de varredura (MEV). Uma imagem tipica, da fração 710x500 /-im, é mostrada na Figura 2. A
distribuição de interceptas lineares, condicional por tamanho, foi determinada para cada fração granulométrica, e os
resultados são mostrados na Figura 3 .
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Figura I - Distribuição de tamanho de particula medida para o minério de esfalerita em matriz de dolomita.
Percebe-se que a distribuição de interceptos lineares é replicante por todas as faixas de tamanho de partículas. Em
outras palavras, a distribuição cumulativa de interceptos lineares pode ser descrita como uma função única e geral de
um comprimento de intercepto normalizado, como a mediana da distribuição de comprimentos, o comprimento médio,
ou o comprimento em alguma porcentagem passante predefinida na distribuição. Quando os interceptos lineares são
plotados como distribuição em comprimento, ao invés de distribuição em número, determinamos que esta distribuição,
para cada uma das classes de tamanho estreita, segue a função funcional dada pela Equação (4). Os dados normalisados
são mostrados na Figura 4, e o tamanho de normalização é o comprimento do intercepto linear correspondente a 63,2% da
distribuição acumulada. Postulamos assim que o kernel de inversão é uma função generalizada da razão .e I
e que
63,2
l 63,2 é diretamente proporcional ao

e '
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Figura 2 - Imagem de elétrons retroespalhados de alta definição, de montagem bidimensional da fração 71 Ox500 1-1m,
do minério de esfalerita em matriz de dolomita.
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Figura 3 - Distribuição de interceptos lineares, condicional por tamanho, para as frações granulométricas (pontos), e o
ajuste usando as Equações (3) e (4) (linha cheia).
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tamanho de partícula D. Isto é consistente com nossa premissa primária, de que as propriedades estatísticas da forma da
partícula não variam, exceto pelo fator de escala, com a variação do tamanho de partícula. Assim a função do kernel pode
ser representada como segue na Equação (4 ), onde os parâmetros a e s são independentes do tamanho da partícula.

F(f 1 n) =

1,0-e-(~r

(4)

É relativamente fácil determinar os valores de a e s. Uma vez que as distribuições de interceptas lineares foram
determinadas nas 11 frações geradas em faixas estreitas de tamanho de partícula, é possível usar a Equação (3) para calcular
a distribuição de interceptas lineares diretamente por integração, se a distribuição de tamanhos f (D) é conhecida.
Como é distribuição é determinada no decorrer da classificação para produzir as amostras de classes de teor estreitas, a
integração é facilmente implementada para cada uma das amostras. Em seguida, é simples comparar as distribuições de
interceptas lineares integradas e medidas, e determinar os valores dos parâmetros a e s, através de regressão por mínimos
quadrados, para todas as frações. Os mesmos valores de a e s devem necessariamente ser aplicados para todas as classes
de tamanho. As curvas ajustadas são mostradas na Figura 3, assim como as medidas, e nota-se que o modelo proposto
apresenta um excelente ajuste aos dados da classificação em peneiras, confirmando a acuracidade da função de kernel. A
forma final do kernel de inversão é dada por
f

F(f!D)=l,O-e

(

)2,179

(5)
o,772D

e antecipa-se que esta função providenciará soluções acuradas para a Equação (3), para determinar a distribuição de
tamanho de qualquer amostra de partículas com forma similar às testadas neste trabalho.

4. IMPLEMENTAÇÃO
Com o kemel para a dolomita-esfalerita estabelecido, resta implementar uma solução para a Equação (3), que permita
o cálculo da distribuição granulométrica a partir de uma medida da distribuição de comprimentos de cordas para uma
população de partículas. A solução proposta é altamente baseada na solução apresentada por Schneider ( 1991 ), para
o cálculo do espectro de liberação a partir da distribuição de teores lineares ou areais. Esta solução é baseada em uma
técnica de otimização constrita (Rosenbrock, 1960), com cada valor na distribuição cumulativa limitado pelos valores
vizinhos, de forma que a distribuição cumulativa seja monotonicamente crescente, maior que zero e menor que I 00%.
Existem no entanto duas diferenças básicas e importantes que devem ser observadas. Primeiro, a integral da equação de
transformação para o cálculo da distribuição de teores volumétrica é definida por limites que correspondem ao domínio da
variável teor, no intervalo fechado [0,1]. No caso da distribuição de tamanhos, o intervalo é aberto ]O,oo[, e indefinido no
seu limite superior. Na solução prática, é necessário definir o limite superior, e uma boa estimativa pode ser feita com base
no maior comprimento de corda medido na população, multiplicado por um fator de segurança arbitrário. Isto assegura
que o vetor solução contenha tamanhos suficientemente grandes para acomodar a solução otimizada. A outra diferença
fundamental é a de que o vetor solução f(D) geralmente tem entre lO e 20 tamanhos de peneira alocados, enquanto
o vetor medido .f(f) sempre apresenta uma resolução maior, com os comprimentos de corda medidos em intervalos
correspondentes ao tamanho de um pixel nas imagens. Dependendo da resolução utilizada, o vetor .f(f) pode ter entre
l 00 e l 000 posições alocadas. Consequentemente, o kemel na Equação (5) deve ser descrito por uma matriz retangular.
A consequência direta destes fatos é a de que a solução deve conter rotinas de alocação dinâmica, que permitem o cálculo
do kemel com as dimensões e os limites apropriados para cada caso.
A validação da solução implementada pode ser feita pela transformação estereo lógica dos dados utilizados para a geração
do kemel. Os resultados são apresentados na Figura 5.
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Os resultados são absolutamente excelentes, em se considerando que o problema mais dificil em qualquer transformação
estereológica sempre é encontrar a solução correta para distribuições uni-dimensionais geradas apartir de populações
inteiramente contidas em uma faixa estreita do domínio da variável medida. A fração na faixa 180x 150 micrômetros é a
que apresenta o maior erro de inversão, e é justamente esta a fração correspondente ao intervalo de tamanhos mais estreito
em comparação com as outras amostras analisadas. Outros erros podem ser observados, mas estes devem ser considerados
como uma contingência natural do problema, e pode-se antecipar que em geral a aplicação do método é válida.
Embora os resultados tenham sido favoráveis, a técnica de otimização baseada em Rosenbrock, embora bastante
sofisticada e largamente utilizada, pode ser considerada obsoleta, e soluções baseadas em programação quadrática
sequencial já estão em uso para o problema do espectro de liberação por análise de imagens, com siginificativamente
maior eficiência e precisão (King e Schneider, 1998). Estas técnicas de otimização podes ser adaptadas facilmente para
o problema descrito neste trabalho.

5. CONCLUSÕES

Foi desenvolvido um método, baseado num procedimento de otimização constrita, que permite uma solução para as
equações de transformação integrais descritas no trabalho, sem ser necessário recorrer à regularização. A solução por
mínimos quadrados tem sido utilizada desde 1991 para equações de transformação similares na área de liberação. Uma
boa descrição do método é dado por Schneider et ai. ( 1991 ). Também foi aplicado com sucesso na transformação de
distribuições de interceptas lineares medidas em áreas projetadas de partículas em correias transportadoras em rápido
movimento (Lin e Miller, 1993). A solução é suficientemente acurada para uso em aplicações de engenharia práticas.
É possível determinar o kernel de transformação para partículas que geram distribuições de interceptas lineares replicantes
no espectro de tamanho em estudo, contanto que sua função de forma seja conhecida. O minério de esfalerita em matriz
de dolomita gera estas distribuições replicantes, indicando que o formato das partículas quebradas não varia de maneira
significativa na faixa de tamanho estudada neste trabalho. Esta função de transformação pode agora ser utilizada para
partículas de forma similar.
A solução para a transformação estereo lógica implementada neste trabalho é válida.
O procedimento aqui apresentado pode ser adaptado para outras medidas originárias de qualquer outra forma de geração
de imagens.
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