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RESUMO 

A busca pela qualidade totaL tem sido uma constante cm praticamente todos os ramos da atividaclc industrial cm todo o 
mundo. Muitas técnicas c métodos foram desenvolvidos com este intuito . Uma destas técnicas. é o processamento digital 
de imagens. que vem sendo atualmcntc empregado cm vários campos da ciência c ela indústria, no controle de qualidade. 
controle operacional. segurança. entre outras aplicações. 

O presente trabalho apresenta uma aplicação dessa tecnologia voltada para a indústria de processamento mineral. 
aluando como uma ferramenta para um melhor controle ele qualiclacle dos produtos. Um estudo prMico foi conduzido 
nas instalações da Usina de Conccnlraçiio de Conceição - CVRD - ilabira- MG. Os resultados do estudo mostram que 
utili zando-se esta tecnologia. é possível. ele uma maneira satisfatória. detectar contaminantes em correias tr;msportacloras 
de Sinter Feed. As vantagens c desvantagens da utilizaçi'ío dessa tecnologia, quando comparadas com outras, para a 
soluçi'ío do problema de detecção de contaminantes são c:-;postas. 

O sistema já encontra-se operando. c colocações sobre as condições operacionais para utilização do sistema são 
apresentadas. bem como c:-;cmplos prúticos de contaminações capturadas 

PALAVRAS-CHAVE: Si nter Fccd: Contaminantes: Tratamento Imagem; Sistemas de Visi'ío . 

I. INTRODUÇÃO 

Com o aumento da competi! i v idade industrial c uma maior c:-; igência. por parte dos mercados consumidores. de produtos 
com qualidade adequada às novas realidades c a custos compatíveis. a busca pelo controle de qualidade dos produtos 
tornou-se fator detcnninanlc no sucesso ou fracasso de muitas indústrias cm todos os ramos de atividade. 

Na indústria mineral. segue-se a mesma tendência. Essa indústria segue cm um curso irreversível de automação, tanto 
a rúvel operacional (nível elevado de instmmentaçi'ío. redes de chão de fúbrica. sistemas supcrvisórios. etc.) como a 
nível de processo (introdução de tecnologias ligadas ao campo da inteligência artificiaL como Redes Ncurais. Lógica 
Fuzzy. entre outras. visando a otimização dos processos). O nível de automaçHo operacional aluai. possibilita uma maior 
segurança pessoal c patrimonial nas operações de c:-;ploraçi'ío c tratamento mineral. ao passo que. a automação ligada ao 
processamento mineral trabalha na busca da otimi;.ação da relação custo/qualidade. lllít\imizando lucros operacionai s 
com a garantia de qualidade . 

Dentro deste contc:-;lo, visando obter uma maior controle de qualidade na procluçi'ío do ,\,'imer F eed. c consequentemente 
uma melhor eficiência no processo de Sintcrizaçi'ío. com a minimiü lçi'ío das perdas ele material. este projeto foi realizado 
O presente trabalho propõe uma metodologia pam a detecção de co ntaminantes (ente nele-se por contaminantes. pequena 
quantidade de partículas com granulomctria superior a 12mm sobre grande \'Olumc de partículas co m gra nulomctria 
inferior a I O mm) cm correias transpo rtadas de Sinter Feed 
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O trabalho apresenta a utilização de técnicas de processamento digital de imagens. Uma pequena introdução sobre esta 
tecnologia é apresentada , incluindo campos de aplicações e possíveis utilizações. 

A análise do material passante na correia transportadora ocorre sem contato físico do material com o analisadoL 
utilizando-se a tecnologia de processamento de imagens, o que pcnnite que se faça a análise do material através de uma 
cámera que captura a imagem c um sujilvare que faz o tratamento da mesma. 

Com a utili :t;Jção deste sistema. é possível alertar o operador da sala de controle, sobre potenciais contaminações que 
possam vir a prejudicar a qualidade dos produtos. A imagem da suposta contanlinação também é transferida para a sala de 
controle (supcrvisório ), onde o respectivo operador pode tomar as açõcs que julgar apropriadas. 

2. SISTEMAS DE VISÃO APLICADOS À INDUSTRIA 

Os sistemas de visão industriais são equipamentos automáticos que utilizam câmeras de vídeo. com caractcristicas 
diversas, para capturar imagens do processo . de produtos ou componentes. Estas imagens são processadas e fomeccm 
infonnações para que o sistema tome decisões c controle o processo motlitorado. 

Novas aplicações aparecem constantemente cm várias áreas da indústria, onde o diagnóstico c controle através do uso 
da visão são necessários. Sistemas de controle que processam imagens podem substituir o ser humano na grande maioria 
das inspcções ou verificações visuais , com grande velocidade de processamento e uma grande precisão na percepção de 
detalhes, além de possibilitar controle onde os limites da visão humana impedem. 

Como principais vantagens destes sistemas pode-se citar: percepção de detalhes com frações de milímetro na velocidade 
da produção. confiabilidade, velocidade , precisão, bai:>:o custo , annazcnamcnlo e recuperação de dados e imagens de 
fonna otimizada, transmissão de dados por meio de linhas tclefôtlicas ou redes de computadores, ele. 

Nos processos de manufatura eles são largamente utilizados para identificar e remover produtos defeituosos, gamntindo 
qualidade na produção c melhorando a imagem da empresa junto ao cliente. Eles também podem ser aplicados para 
selecionar e classificar produtos através de características observáveis como dimensão , coloração c fonnato, etc. 

2.1. Componentes de um Sistema de Visão 

Sistemas de visão são compostos basicamente por um I) sistema de ilunlinação, 2) um sistema ótico, l) câmera de vídeo. 
4) cabo, 5) placa de aquisição e processamento de imagens (frame grabbcr), G) software c 7) computador, confonnc 
mostram as Figura l e 2 14]. 

Figu nt 1 - Componentes de um Sistema de Visão 

O princípio de funcionamento baseia-se na utilização de elementos sensores que captam imagens ("liram fotos '') do 
produto a ser inspecionado c transmitem até uma placa de captura de imagens, que irá annazcná-la na memória de 
um computador. Logo após a aquisição e processamento das imagens , um programa dedicado ao sistema analisa as 
características da imagem c toma uma ação de controle, conforme lógica de opemção. Este processo pode ser realizado 
com diferentes tempos de resposta, dependendo do harchvare e sojilvare que estiverem sendo empregados. 
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(a) (b) 

Figura 2- (a) Componentes de um Sistema de Visão; (b) Aplicação Prática 

3. OPSA- ON-LINE PARTICLE SIZE ANALYSER 

Atualmente existem vários softwares para aquisição e tratamento de imagens no mercado. Esses softwares possuem as 
mais variadas funções, que vão desde a aquisição de imagens como ferramenta para a segurança patrimonial até softwares 
para determinação de textura e tamanho de bolha em processos de flotação , atuando como ferramenta no controle do 
processo. Particularmente, o presente trabalho faz uso de um software- OPSA (On Line Particle Size Analyser)- o qual 
trata-se de um software que foi desenvolvido por pesquisadores do Centro de Tecnologias Minerais da Universidade de 
Utah objetivando a medição de granulometria de material passante em correias transportadoras. O uso deste software 
permite que seja obtida a curva granulométrica do material sem que haja a necessidade de haver um "corte" no material. 
O software também possibilita uma análise de finos através de um tratamento estatístico. 
Para a análise, uma imagem é capturada pela câmera que fica posicionada sobre a correia como mostra a Figura 3. 

Figura 3 - Imagem (quadro) da correia transportadora 

De posse desta imagem, o software de tratamento analisa (com base em uma série) e constrói uma curva de distribuição 
granulométrica. 

Tendo em vista a resolução normalmente empregada na digitalização das imagens, esta análise é mais precisa para frações 
maiOres. 

O software OPSA foi desenvolvido com o enfoque de realizar análises e fornecer curvas de partição granulométrica. No 
entanto, com alguns ajustes nos parâmetros do software, o mesmo pode atuar como detector de partículas "grossas" sobre 
partículas mais "finas", o que no presente caso caracteriza uma contaminação. 

A Figura 4a mostra um quadro com material contaminante, no qual é possível identificar visualmente a contaminação. Na 
figura 4a encontra-se o quadro da correia transportadora, e no quadro 4b a imagem tratada pelo software, onde os pontos 
hachurados indicam contaminação. 
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Com o tratamento numenco dos resultados desta análise, é possível construir índices que identifiquem o grau de 
contaminação de determinado quadro e consequentemente disparem os processos de alarmes. 
A título de ilustração a Figura 5 apresenta um quadro com alto grau de contaminação . 

.. flf-:" .. -. ._,.1..., .. I l!lllill3 

(a) (b) 

Figura 4 - (a) Quadro com Contaminação; (b) Quadro com Contaminante Identificado 

(a) (b) 

Figura 5 - (a) Alto grau de contaminação; (b) Contaminantes identificados 

Para que seja gerado um alarme de contaminação, um processamento matemático dos dados numéricos obtidos com 
a análise da imagem precisa ser realizado. Esse processamento é necessário para que a confiabilidade .do sistema seja 
maior. 

Para processar numericamente os dados obtidos com o tratamento das imagens, um índice foi criado. Este índice foi 
normalizado [0 .. 1 ], e .o seu resultado indica o grau de contaminação, ou seja, um valor próximo a O indica nenhuma 
contaminação, e um valor próximo a I indica um grau de contaminação alto. Para valores intennediários caracterizam-se 
graus de contaminação médios . 

Este índice (C ) foi criado utilizando-se a curva granulométrica, resultado da análi se do sistema. Esta curva pode ser 
c 

representada por n frações. Na Tabela I, por exemplo, n=5. Esta tabela indica valores genéricos, somente para efeitos de 
demonstração da construção do índice. 
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Tabela I- Resultados Numéricos da Anúlisc da Imagem 
~--~-~-··- ;c- -·--

FRAÇAO (mm) 
-. -- . --- --- ~ ----~--· ~~--~-~~~~~~~~-;o~-~~-~ 

SEM CONTAMINAÇAO ('%) COM CONTAMINAÇAO ('%) 

60 100 100 
40 100 <J2.54 
20 99.31 I Cl.:iS 
15 95 .73 8.6 
8 90.16 5Jó 

Interpretando-se a tabela. pode-se concluir que 90.J(J<);., do material cstú abaixo de 8mm. Para o caso com contaminação 
esse percentual passa para 5.36'Yt>. e assim sucessivamente. 
De posse desta tabela. pode-se utili za r a expressão ( l ). 

G = l _ C1 · F; + C2 • F2 + ... + C, · F, 
c 100·(C1 + C2 +C3 + ... +C,,) 

( l ) 

Onde FI .. . FII r o .. I 00] c CI ... C [0 .. 1 o I representam <lS faixas granulométricas que estão sendo analisadas c os 
coeficientes de importância das respectivas faixas. Os coeficientes de importància silo introduzidos para se obter uma 
maior selctividadc (entende-se por scletividadc. a possibilid<lde de detectar contaminantes somente em uma faixa 
cspecíftca de granulomctria de interesse) . 
Como exemplo de utilizaç;1o de C,. . pode-se considerar o seguinte caso: 
Consideram-se contaminaçilo. todas as partículas cuja granulomctria for superior a l5mm. Neste caso. atribui-se os 
maiores coeftcientcs para as fraçõcs maiores que 15mm. 
Para o corrente c.\cmplo. foram considerados os seguintes coeficientes: 

,~ - 1 O·,~ - 1 ·1 · C -1 5· r• - 0 O· L~' -2 (')· 
\..../ 1 - ' ' ......... 2- ,....::_,, ,·3 - !I '"-"4 - .::......, ' 5 - ' ' 

No entanto. para uma maior sc lctividade de determinada faixa. basta aumentar o coeficiente da respectiva faixa. 
Utili znndo-se os dados da Tabeln L é possível calcular o C para a coluna com resultados da anúli se, sem contaminaçilo. 
O valor 0.02. resultado d<l cquaçilo (2) é baixo c mostra qu~ estn amostra nilo contém contaminações. 

1 . 90 I fi + 1 ·1. · 9 S ·1, .1 + 1 ·'=i · (~ ~ ·:: 1 + ?. O · 1 () O + ? O · 10· O G<· =1- .. , ~ ,~ .,. . =·' --,~ ~ , . , . ~ ,.. ' =0 1"0 

100· (1+1)+ t.5 +2,.0+2,0) ,·.· ~· 
(2) 

Da mesma fonna. utilizando-se novamente os dados da Tabela I, é possível calcular o G para a coluna com resultados 
da análise, com contaminaçilo . o vnlor 0,54, resultado da cquaçilo (3) é médio. c mostra que esta amostra contém 
contaminações em grau médio . 

(3) 

A Figura 6 apresenta o resultado de um teste que foi rcali1.ado cm uma correia transportadora da Usina de Concentração 
de Conceiçilo. utilizando-se esta mesma metodologia. O Grau de contaminaçilo é nonnali1.ado c apresentado de O a l A 
co ntaminação foi provocada. para efeitos de testes. Os picos detcnninam um menor ou maior grau de contaminação da 
corre ia. 

Para efeitos prMicos valores de G,. inferiores a OJ não são considerados contaminantes. poi s podem ter sido provocados 
por má acomodaçilo do material. afloramento de água, ou por iluminaçilo inadequada (como é possível observar nas 
Figurns 4 c 5. onde algumas partículas não foram dctectadas),entrc outros fatores. 

Quando reali1~1m-se an[tlises superficiais do material passante em correias transportadoras, alguns pontos precisa m ser 
levados cm considcraçilo. Inicialmente. pela própria natureza do processo de contaminaçilo cm correias nilo seguir um 
padrão de comportamento contínuo. um certo percentual de lllélterial contaminante poderi1 estar totalmente cobet1o por 
material mais fino , e desta forma não ser detectado pela metodologia proposta no presente artigo. No entanto. testes 
experimentais foram conduzidos cm correias transportadoras de Sinler Feed na usina de Conceição. onde vcriftcou-sc 
que mesmo após passar por duas ''quedas". um percentual signiftcativo dos contaminantes ficou exposto ou semi-cxposto 
sobre a correia. É necessário ressaltar que para a metodologia proposta ser eficaz na dctccçilo de contaminantes. basta uma 
scmi-exposição do contaminante sobre a correia transportadora. 
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Alguns métodos estilo sendo testados para a detecção de contaminantes. mesmo quando estes n;!o encontram-se 
c:-;postos. No entanto. esses métodos f;v.cm uso de fontes radioativas c apresentam uma série de problemas operacionais 
relacionados ;1 segurança c manutenção. 

Na Figura 7 é apresentada a cstmtura implantada na Usina ele Conccntt~tção ele Conceição. O sistema permite que se faça 
uso ele somente um computador par:1 atender até 4 pontos. O projeto ele implantação do sistema prevê wna disponibilil.(tç<lo 
das imagens capturadas que gera mm contaminaç;!o para os operadores ela sala de controle cm um formato /3itmnp, o que 
possibilita uma <lllitlisc mais detalhada elo quadro que gerou a contaminaç;1o . 

.. : .... ,a,:, 

A q 1.Lisi.q :~o da:: 
Im:~.f-~15 

4. CONCLUSÕES 

Hor3rb 

Figura 6- Teste Realizado cm Correia Transportadora 

Di.gi.t".J i .,..;r,:.~:· 
;:!...n.ãl.i:-.:~ 

Figura 7- Estmtura Física Utili;acla 

.. : ..... , ... 

A buce ::.•I:rna,ge :rr. 
;) ::J.:a. d:~ (_! OJL ttJ:•l:~ 

• 

Uma metodologia para a dctccç<lo ele contaminantes cm correias transportadoras ele Sinler Feed foi proposta. A 
metodologia fa1. uso da tecnologia de processamento digital de imagens_ c permite que se faça uma an{tlisc superficial da 
correia transportadora sem que haja a ncccssicbdc de corte de uma amostra do material. Essa amílise é baseada na captura 
de quadros de imagens das correias transportadoras a uma ta:-;a de amostragem de 3 (três) ou mais quadros por segundo 
(variúvcl de acordo com a velocidade da correia). Uma abordagem matemática foi integrada ao tratamento digital das 
imagens para uma maior cficúcia c confiabilidadc da detecção. Essa abordagem faz uso de fatores nonnali ;ados para a 
determinação do grau de contaminaç;!o da correia transpot1adora. 

Uma comparação com o método ele dctccç<lo de contaminantes que utiliza fontes radioativas foi rca!i;}tdo, cnfocando os 
aspectos positivos da metodologia proposta quando comparada a segunda metodologia. 

Aspectos como velocidade da correia, teor de umidade c distribuição de material são importantes, c devem ser muito bem 
avaliados para que a técnica seja aplicada de forma mais cfrca; .. 

A Figura 8 apresenta algumas das contaminações capturadas pelo sistema ao longo de 4 meses de operação na usina de 
concentração de Conceição. 
Um problema encontrado durante o processo de implantação do sistema, foi a geração de "alarmes falsos". Esses alarmes 
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falsos, normalmente são gerados em condições -anormais de operação da planta (paradas de equipamentos, alimentações 
muito reduzidas, etc, situações nas quais aumenta o volume de água nas correias transportadoras - a água é um fator 
crítico para esse tipo de análise). 
Para contornar parcialmente esses problemas, lógicas foram programadas nos PLC's, visando validar os alarmes antes de 
enviá-los para a sala de controle. 

Dessa forma, o trabalho conclui que a metodologia proposta apresenta-se eficaz, dentro de condições normais de operação, 
para a detecção de contaminantes em correias transportadoras de Sinter Feed, garantindo qualidade nos produtos e 
melhorando a imagem da empresa junto ao cliente. 

Figura 8- Contaminações Reais Capturadas pelo Sistema na Usina de Conceição. 

316 

. l 

r. 



XIX ENTMME - Recife, Perna mbuco - 2002. 

5. BIBLIOGRAFIA 

[ l] Mineral Technologies, Inc. The OPSA lmage Processing Software Package U ser Manual. December 2000 . 
[2] C.L.Lin. Y.K.Yen.J.D.Miller. Eva luation of a PC Image-Based On-Line Coarse Particle Size Analyzer, Mineral 
Technologies.lnc . University ofUtah. 

[3] John Kemeny. Improvements for Fragmentat ion Measurement by Digi ta l lmaging Acc urate Estimation of Fines. 
Dept. Mining and Geological Engineering, University of Arizona. 
[4] National fnstruments. Machine Vision and Scientifl c lmaging Tutoria! . 200 I . 
[5] http //www. ph.t n. tudelft . ni/Co urses/FlP/ frames/flp html 
[61 http //www.dca. fee.uni ca mp.br/dipcourse/ 

3 17 

··~ 


