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RESUMO
A "visão computacional" integrada à inteligência artificial tem possibilitado o desenvolvimento de sistemas de análise e
controle de processos que estão sendo aplicados cm diferentes áreas da engenharia mineral. Nos circuitos de !lotação a
visão computacional tem sido empregada para a análise das características de tamanho. forma e velocidade das bolhas
que fluem no topo das colunas ou células de !lotação. Esses sistemas têm possibilitado a melhora dos índices de
desempenho possibilitando a otimizaçào c o controle dos processos industriais de !lotação. Para realizar as tarefàs de
monitoramento e análise é necessário. portanto, o desenvolvimento de sistemas específicos empregados na aquisição.
processamento e análi se digital de imagens obtidas cm tempo real. Esses si stemas são normalmente. compostos por um
conjunto de câmcras digita is acopladas a computadores de alta pcrfonnancc. No presente trabalho as metodologias
adotas no desenvolvimento de um sistema dessa natureza são apresentadas. São mostradas algumas técnicas aplicadas
na análise digital de imagens. As imagens utilizadas foram coletadas. "of/~line ". sob condições controladas de
laboratório , no topo de uma célula de !lotação rougher numa campanha de testes de concentração de minério de
sul fctado de ouro.
Palavras-chave: !lotação, análise de imagem , segmentação.
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I. INTRODUÇÃO
A tlotaçào é um processo complexo e versátil que tem se tornado indispensável c in substituível quanto se trata das
operações industriais de beneficiamento das fraçõcs mai s tinas do minerio. Apesar da grande quantidade de traba lhos de
pesqui sa desenvolvidos na área, somente nas últimas décadas é que se tornaram disponíveis os primeiros sistemas para
o moni toramen to e controle on-/ine dessas operações em escala industrial. A evolução desses sistemas de controle foi
lenta e o otimismo inicial toi gradativamcnte substituído pela caute la cm face das grandes dific uldades encontradas. A
razão é que o processo de tl otaçào esta sujeito a um grande número de distúrbios. Alguns causados pelas características
do minéri o e outros. causados por variaçôcs inerentes aos procedimentos operacionais. Podemos citar como exemplos
de distúrbios, as va riaçôes de !luxos, de dens idade, de distribuição de tamanhos, de forma das partícu las, das
propri edades superfi ciais e de compos ição, dentre outras. Todas essas propriedades podem variar causando impacto
s ignificati vo na eficiência operacional do circuito de tlotação. Além disso. o mau funci onamento dos equipamentos, os
erros de medidas e aqueles associados aos mecanismos atuadores contribuem com muita freqü ência para outros tantos
distúrbios ve rificado na operação diária de uma usina de bcncticiamcnto minera l. Técn icas robustas que atinjam um
níve l de controle satis làtóri o ainda precisam ser desenvol vidas. As técni cas de controle normalmente são desenvolvidas
em cima de alguns model os mat emáticos específicos. Elas são complicadas e requerem habilidades na área da
engenharia que nem sempre estão disponíveis. De acordo com Mc Kce ( 1991 ), a dificuldade de mão de obra qualificada
é um problema sério relacionado ao desen vo lvimento de sistemas de controle. No Brasil alguma sinalização no sentido
de melhorias nessa dircção tem sido detectada. A necessidade de um s istema s imples, confi áve l, cujo mecan ismo de
fun c ionamento possa ser assimilado pelos operadores de usi nas é de fundamental importância.

2. CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DA ESPUMA DE FLOTAÇÃO
Estudos recen tes desenvo lvidos a partir de observações visuais mostram que a estrutura da espuma de tlotação fornece
infom1açàcs importantes tanto em relação ao teor quanto em relação à recuperação dos minerais úteis presentes no
!lotado. Esses efeitos são b.:m conhecidos c difundidos no ní vel operacional de urna usina onde o conhecimento
heurí stico, isto é, a observação sistemática do processo gera um conjunto de regras práticas para controle das condições
operacionai s. Es sas corrcla~iíes existentes entre as propriedades das espumas de tlotaçào e a efi c iênci a do processo têm
recebido pouca atençiio. Woolburn d ai. (2004) , mostram que a estrutura ideal da espuma pode ser reconhecida
~isualmentc e analisada quantitati va mente empregando sistemas de análise digital de imagem. Resuliados envolvendo a
caracterização estrutural de espumas de llotaçiio apresentam três classes básicas de estruturas de espuma de !lotação que
podem ser utili zados numa análise para distinguir o estado operac ional cm um processo de !lotaçã o. As três classes
básicas serão descritas a segu ir e cxcmpliticadas nas Fig. I a- 1c.

I.

Espuma com <'strutura irregular. elíptica e rígida bo lhas el ípticas (Fig. l a) estão presentes, representando
uma espuma excessivamente carregada pela fàse sólida. muito estável e ríg ida. Em termos de profundidade
indi ca. também. a presença de uma camada espessa c bem drenada de espuma .
Espuma com holhas po/i,;dricas este tipo de estrutura (Fig. I b) represe nta uma espuma de profundidade
média, bem drenada cm que hou w uma scparuçiio adequada entre o minera l útil c a ganga. As diferenças entre
a estrutura elíptica c a poli édrica é que a última é menos profunda, menos viscosa e dessa forma, escoa mais
Pode-se obse rva r que a estrutura da espuma pode indicar a sua espessura e se r utili zada para
rápido.
manipular o nível da polpa de acordo com os panlmctros de controle do processo;

3.

Espumas com holhas pequenas esta estrutura de espuma (Fig. I c) pode ser identificada pela presença de
pequ enas bolhas esféricas com baixo conteúdo mineral. As bolhas esféricas representam urna camada rasa e
instável (quebradiça). Se o nível da polpa estiver demasiadamente ele vado c a porcentagem de só lidos da po lpa
for baixa, a camada de espuma tornar-se-à rasa c resu ltará nesse tipo de estrutura de espuma frágil e
quebradiça.

c)
a)
b)
FIG URA I: (a) estrutura irregular. e líptica c rígida da espuma; (b) bolhas poliédricas; (c) baixo conteúdo mineral.
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A !lotação é um método de separação de misturas hetcrogl:ncas. A técnica utiliza as diferenças nas propriedades
superficiais exi stentes entra as várias espéc ies minera is presentes numa polpa aquosa. 1\ efici ência da !lotação é
governada pela molhabilidade dos sólidos bem corno pda tensão superficia l na intcrli1cc líquido-g<is. As part ículas de
determin adas espécies tornam-se hidrofübicas (não molh <ive is pela água) seletiva rn ent t! pela adição de reagentes
coletores. Fazendo-se passar ar através do sistema, na fonna de bolhas tinamentc subdividas, as partículas hidrofóbicas
adsorvern-se a essas bolhas de ar e deslocam-se da polpa heterogênca para a superfíc ie, onde se acumulam sob a forma
de espuma. De acordo Dobby c Fy nch , ( J9g6), quanto menor o tamanho da bolha maior é a efic iê nc ia da fl otaçào. De
acordo com esses autores a redução do tamanho de bolh as é, também, fun ção direta da adi ção dos rt!agentes
classifi cados como espumantes. Dessa forma, o efeito da adição de reagentes. co letores c espumantes int1uenciam
diretamente as características estruturais da espuma.
Estudos envolvendo a analise estrut ural de espuma cm células o u colunas de t1otação tem mostrado que o problema é
complexo e que a observação extensiva ainda é necessária para o desenvolvimento de um sistema de visão de máquina.
As dificu ldades a serem vencidas estão rel acionadas tanto com o próprio sistema de análise de imagem quanto com o
processo de !lotação. Ini cia lmente envolveria. caracterizar a dimensão de cada bolha ind iv idual presente na imagem
digital , co letada a través de um sistema de amostrage m cm tempo real. con tú rmc apresentado na Fig.2.
Bolha

Figura 2: Representação de um sistema de control e baseado cm an álise digit a l de imagens.
Na seqüência, adotar um s istema para a class i fi eaçào do ta manho das bo lhas c determinar a di stribuição completa dos
tamanhos desse conjunto de bol has. A caracterização da qualidade do regime de escoamento da espuma poderi a
também feita a partir da análise de uma seqüênc ia de imagens submetidas ao mesmo processo.

3. PROCESSAMENTO DE IMAGENS NO PROCESSO DE FLOT AÇÃO
As técnicas utilizadas nesses processos são aq uelas difundidas na teori a de análise digital de imagen s. No processo de
análise de imagens o pri meiro passo é o pré-processamento que realça na imagem as características necessárias para a
definiÇãO dos ObjetOS de interesse. f.Õ importante ressa ltar que, 0 fJI"Í!-JII"OC('S.\"l/n/('1//tJ aplicado diretamente nãO é muitO
conveniente. Depen dendo da qualidade da imagcm pode ocorrer segmentação excessiva, que seria um partici onamento
indesejado da imagem. Esse fen ômeno ocorre muitas vezes devido à presença de defeitos na imagem como, por
exemplo, sombras, ausência de contraste e textura. Logo , é necessá ri o um pré-processamento intenso a fim de remover
ou suavizar ta is ca racterísticas indesejadas na imagem. O passo segu inte é denominado por S<'l!,lll<'/1/a("Üu que consiste
no processo de definir automaticamente os segmentos que são os objet os de intercsse. A segmentação subd iv ide urn a
imagem em regiões distintas. O ní vel de segmentação depende tanto da técnica utilizada. co mo do problema que está
sendo resolvido. Os algoritmos de segmentação permitt!m achar diferenças entre dois ou mais objetos e, a partir daí.
distinguir as formas do pl ano de fundo. Esta distinção permitirá avaliar comparati vamente pixels contíguos e agrupá-l os
em regiões ou di stingui -los. Os algoritmos de segmentação para imagens monocromáticas são geralmente baseados em
uma das seguintes propriedades bás icas de va lores de to ns de ci nza: descontinuidade e similaridade. Na descontinuidade
a abordagem é particionar a imagem basead o em mudanças bruscas nos tons de cinza. O principal foco de in teresse é a
detecção de pontos isolados, de linh as e bordas na imagem. Na similaridade as principais abordagens basei am-se em
limiari zação e cresc imento de reg iões.
Na fl otaçào as técnicas adotadas se di ferenciam principalmente pelas estratég ias adotadas na etapa de préprocessamento da imagem amostrada. O caso observado no prcscntc trabalho é singul ar. pois apresenta uma etapa de
pré-processamento diferenciado da maioria dos trabalhos pcsqui sados adotando. também, urna estratégia de
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segmentação que tenta evitar, ao máximo, problemas de segmentação excessiva que provocam uma estimativa incorrcta
do tamanho de bolhas.

4. MATERIAIS E MÉTODOS
Um conjunto de imagens coletadas por uma câmera Sony Cybcr-Shot, 3.2 mega pixels, instalada no topo de uma célula
convencional operando a 1lotação "rougher., de minério de sulfctado de ouro foram selecionadas para os trabalhos de
detcnninação da distribuição do tamanho de bolhas aplicando as técnicas de análise digital de imagens. A resolução da
câmara li.1i ajustada em 640X480 pixels e o tàtor de corrc.,:ào dimensional real determinado foi de 0,46875 mmlpixel,
medidos com uma escala posicionada, convenientemente, na !rente das bolhas. Com essas imagens coletadas sob
condições controladas de luminosidade, foram testados os algoritmos desenvolvidos em linguagem de programação
C++ utilizando as técnicas convencionais de filtragem c segmentação propostas por Vinccnt ( 1991 ).

a)
c)
FIGURA 3: (a) imagem com caracteristicas complexas- somhra, textura, làlta de foco, bolhas de diversos tamanhos e
fonnas; (b) segmentação mecânica da imagem (c) equalização do histograma da imagem - CLAHE (Pizer, 1990).

Para exemplificar o desenvolvimento desse trabalho, li.li escolhida uma imagem (Fig.3a) contendo problemas de
iluminação, textura e formas irregulares de bolhas. Uma criteriosa segmentação mecânica (Fig. 3b) foi reali zada nessa
imagem sem o auxílio da programação. A imagem (Fig.3c) é o resultado do pré-processamento hásico objetivando
eliminar ruídos c aumentar n contraste da imagem apresentada na Fig. 3a.
A imagem resultante da última etapa (Fig. 3c) é então submetida a um processamento (Fig. 4a-4c) c posteriormente
submetida ao algoritmo Wa/crsheJ (Fig. 4dL desenvolvido por Yincent, 1990. Com relação às etapas de préprocessamento enumeradas, algumas observações devem ser feitas: a) o tamanho da semente dos filtros para realce de
contraste deve ser igual ao tamanho médio dos objetos a serem encontrados na imagem para obtenção do resultado
ótimo: b) as zonas que apn:scntam sombras acentuadas continuam problemáticas.
A abordagem inicialmente proposta para o processamento das imagens apresentadas nas Fig. 4a-4c, seguiu a seguinte
ordem:
•

•
•

•

Estimação inicial iterativa das sementes dos liltros de realce de contraste a partir da dimensão dos centros dos
objetos:
Equalização de histograma
existem formas de aumentar o contraste via equalização do histograma da
imagem (Fig. 3a) c a ferramenta mais indicada é o "'Con/rasi-Limi!ed Adaptive H is logram Equalization"
CLAHE, (Pizer. 1990). Contudo este ajuste não é suficiente par resolver o problema da segmentação excessiva
e até tàvorcce o surgimento de novos problemas como o aumento de textura, mas será integrado
definitivamente à I" etapa de pré-processamento devido ao ganho de contraste entre bordas e centros
luminosos das holhas;
Filtragem não-linear - utilizando-se de filtros de difusão (Wcickert et ai. , 1990) para promover redução de
textura na imagem;
Filtros de realce de contraste lop-hat e hot/Om-hal (Vincent, 1993);
Localização de rcgiôes de mínimos na imagem - regiôes de mínimos definem os centros das bolhas na imagem
(Vinccnt , 1993):
Erosão c Dilatação remoção de ruídos na imagem dos mínimos encontrados (Vinccnt, 1993);
Imposição da informação dos mínimos na imagem por meio de reconstrução (Vincent, 1990);
Segmentat,:ào ·- no presente estudo t()i utilizado dois métodos semelhantes: o Wall!rshed e outro desenvolvido
cspccilicamentc para o presente estudo.
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FIGURA 4: Etapas da metodo logia somente baseada cm aumento de contraste c eliminação de ruídos. (a)
Rea lce de contraste utilizando filtros top-hat c hottom-hat com Imagem in vertida ; (b) Determinação dos
mínimos; (c) Imposição dos mínimos na imagem; (d) Warershed.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após verificação vi sual da inefic iência da estratég ia inicialmente proposta (Fig. 4d). fói adotada uma nova base para a
segmentação da imagem. Ao se anali sar essas imagens (Fig. I). foi observado que seria impossíve l determinar as hordas
(fronteiras entre as bolhas) por meio de limiarizaçào (lhreslwld). Sabendo destas limitações. o pré-processamento se fez
necessario c presente para eliminação de ruídos assim como a erosão dos mínimos encontrados para posterior
reconstrução, objctivando e liminação dos falsos centros.
Utilizando filtros de difusão não-linear, é possível eliminar text uras das supertkies das grandes bolhas sem perdas de
nitidez das bolhas pequenas. Essa técnica possibilita uma segmentação mais eficiente (Fig. 5b e 5c ). Para esta nova tàse
foi desenvolvida e aprimorada uma metodologia que envolve pré-processamento com filtros de difusão na tentati va de
eliminar textura antes de apl icar a transformação de C LAH E. operação de esta que tende a aumentar a tex tura além do
contraste. Posterior a esta etapa de au mento de contraste, segue-se uma etapa de e liminação de ruído por meio de
difusão com um maior grau destruti vo . Finalmente, a etapa de segmentação é realizada adotando um novo algoritmo
proposto no presente trabalho. Comparando-se as Fig. 5a c Se pode ser notado visu almente que a metodo logia proposta
é mais robusta à sobre-segmentação do qu e se compararmos ao Warershed convencional (Fig. Sa e 5b). Lembrando que
ambos os resultados demonstrados em FIG . 5b c Se f(>ra m de resultados decorrentes de imagem onde o préprocessamento foi realizado vi sando melhorar a imagem (remoção de ruídos, textura c aumento de contraste). Sendo
assim as metodologias de segmentação anal isadas esta vam analisando uma mesma im agem, portanto, estari am em
igualdade de cond ições ini ciais.
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b)

c)

Figura 5:- Comparação dos resultados: (a) Imagem segmentada mecanicamente; (b) Watershed ; (c) Si mul ação da
segmentação proposta
Os resultados de segmentação f(mun analisados cm termos da distribuição da área supcrticial de bolhas medidas cm
= 0,46X75 mm). A escolha da disposição da informação cm termos de área superficial se deve a
eliminaçüo de erros decorrentes da conversão para raio equivalente, possibilitando uma comparação mais confiável
entre as distribuições. As int(Jrmaçôes extraídas das figuras 5a, 5b c Se estão dispostas nas Figuras 6 e 7.
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Observando as figuras 5, 6 e 7, podemos constatar qu~ os r~sultados obtidos com o algoritmo desenvolvido por Vincent
apresenta problemas de segmentação excessiva. Isso nüo é verificado no método modificado, quando observamos os
resultados da Fig. 5. Esse illto dcv.:-se a uma limita.,:ào imposta no algoritmo Modificado que não pem1ite avançar para
regiões duvidosas e não criar um novo segmcnto em úrcas que já foram consideradas como parte de outra estrutura.
Contudo observamos uma limita<;ão para a detec<;ào de bolhas de um determinado tamanho mínimo de área superficial.
Isso é conseqüênc ia da aplicação de erosão ohjetivando a diminuição de ruído na imagem. Esta limitação provoca o
dcs locamc nt!' da curva de di stribui<;ào na dirc.,:ào de bolhas de maior árca supcrlieial cm re lação as medições mecânicas
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que apresentam uma concentração maior de bolhas de menor arca superlícial. Este l~tto pode ser observado nas Fig. 6 c
7. Observa-se também uma semelhança nos resultados dos dois algoritmos. Vincent c Vincent Modificado. O algoritmo
de Vincent compacto e robusto, é simplista com relação a análise da informação da imagem. Ele deixa a desejar quanto
se tem uma faixa ampla de distribuição de tamanhos de bolha s. O algoritmo modificado apresenta a possibilidade de
detecção tanto das maiores bolhas quanto das menores. As áreas escuras das imagens segm..:ntadas da Fig. Se mostram.
por inspeçào visual , ser áreas onde grande parte das bolhas de menor di~imetro s estão concentradas. Esse tipo de
informação não pode ser ex traído do algoritmo do Vincent. Isso constitui. então. uma informação extra que pode vir a
ser utili zada em desenvolvimentos futuros.

7. CONCLUSÕES
A utili zação de filtros lineares em sistemas complexos relacionados a processamento de imagens para eliminação de
problemas locais , apesar de bem difundida, tem como conseqüência a corrupção das bordas, o que pode muitas vezes
levar a impossibilidade de distinção de bolhas muito pequenas ou muito próximas, dificultando assim a segmentação
por meio do algoritmo de segmentação estilo Watershed ocasionado junção de pequenos objctus (sub-scgmentaçào). Ao
mesmo tempo a inexistência de filtros de ruídos tem como conseqüência a quebra excessiva de grandes objetos
(segmentação-excessiva). Pode ser desenvolvida uma infinidade de metodologias baseadas cm seqUências de operações
realizadas durante o pré-processamento combinando ferramentas destrutivas c cxtratoras de intormaçôcs para reforço de
características di stintas, mas o aumento do esforço computacional onera a tarclit. 1\ utilização de filtros de difusão nãolinear pode ser a resposta para os problemas de textura encontrados ao longo dos testes c produz bons resultados em
comparação aos lineares para mesma a situação cm questão, contudo a exi stência de muitas variáveis ope racionai s. para
realização de tal tipo de filtragem , atua como um fator complicador.
A filtragem por difusão apresenta melhores resultados para eliminação de textura da superfície das bolhas de !lotaç ão e
a simulação da metodologia proposta demonstra melhor desempenho quando se trata de oferecer mais robustez ao
problema da sobre-segmentação, po is em !lotação as bolhas de tamanho maior são mais interessantes no processo pel o
fato delas carregarem mais massa c evidenciarem o desempenho do processo.
A aplicação em um sistema on-line de monitoraçào c controle do processo tk llotaç;io se l~t z ncecssúrio para comprova r
a eficácia do método. A evolução da metodologia para determinar velocidade média da li-ente de espumas é o próximo
passo a ser dado.
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