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RESUMO 
 
No setor mineral a análise de imagens automatizada é uma ferramenta poderosa 
que permite a obtenção de informações de forma e distribuição de tamanho de 
partículas, relações texturais, associações e das proporções de fases em amostras 
de partículas e/ou rochas. O método mais utilizado refere-se à análise de imagens 
conjugada à microscopia eletrônica de varredura (MEV), geralmente associada à 
análise por espectrometria de raios X por dispersão de energia (EDS). O presente 
estudo compara a análise de imagens automatizada em amostras de minério de 
ferro, com base em diferentes procedimentos de preparação de amostras. O minério 
de ferro foi escolhido por ser bem conhecido e documentado na literatura, 
constituído por fases minerais com significativas diferenças de peso específico e que 
podem acarretar maiores dificuldades em termos de amostragem e preparação de 
amostras por efeitos de segregação. A amostra estudada refere-se a um minério de 
baixo teor, parcialmente alterado, constituído basicamente por quartzo, hematita e 
goethita. Foram estudados 4 tipos de preparação de blocos polidos: convencional, 
monocamada, transversal e transversal com carbono. As análises foram efetuadas 
com o uso do software do MLA (Mineral Liberation Analyser), utilizando resultados 
de mineralogia modal. A aquisição dos dados foi realizada por rotina de medida por 
área (modo XBSE) e a variabilidade estatística das preparações foi testada por meio 
da técnica estatística de ANOVA fatorial, em conjunto com testes de comparação de 
médias. Os resultados mostraram que, em geral, não há diferenças estatísticas 
significativas entre os tipos avaliados de preparação, com exceção da seção polida 
convencional, onde houve segregação dos minerais, inviabilizando seu uso em 
estudos de caracterização de amostras de minério. Com base no cálculo do erro 
fundamental de amostragem, e nos testes de comparação de médias, pode-se 
concluir que a preparação monocamada é melhor para o material estudado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: análise de imagem automatizada; microscopia eletrônica de 
varredura; EDS; minério de ferro; ANOVA fatorial; testes de comparação de médias. 
 
ABSTRACT 
 
In the mineral sector, the automated image analysis is a powerful tool for obtaining 
information about form and distribution of particle size, textural relationships, 
associations and phase quantities in particulate samples and/or rocks fragments. The 
most used method for this application refers to the image analysis coupled with 
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scanning electron microscopy (SEM) in association with an X-ray energy dispersive 
spectrometer (EDS). The present study compares the automated image analysis iron 
ore samples, based on different procedures for preparing samples. The iron ore was 
chosen because it is well known and documented in the literature, consisting by 
mineral phases with significant differences in specific gravity that can cause major 
difficulties in terms of sampling and sample preparation due to potential density 
segregation. The studied sample refers to a low-grade ore, partially weathered and 
mainly composed by quartz, hematite and goethite. Four types of polished blocks 
preparation were evaluated: conventional, single layer, cross and cross with carbon. 
The samples were analyzed using the software MLA (Mineral Liberation Analyser) 
using data from modal mineralogy. The data acquisition was performed by routine 
measurement by area (XBSE mode) and the statistical variability of the preparations 
was tested by means of the statistical technique of factorial ANOVA together with 
mean comparison tests. The results showed that, in general, there are no statistically 
significant differences between the evaluated preparation types, except for the 
conventional polished section, where there was segregation of minerals, preventing 
its use in characterization studies of ore samples. Based on the calculation sampling 
of the fundamental error and mean comparison tests, it can be concluded that the 
monolayer preparation is best one for the studied material. 
 
KEYWORDS: automated image analysis; scanning electron microscopy; EDS; iron 
ore; factorial ANOVA; mean comparison tests. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A análise de imagens automatizada fornece dados estatisticamente robustos, visto a 
grande quantidade de medidas obtidas em curto espaço de tempo (menor tempo e 
menor custo), proporcionando um relato mineralógico bastante preciso (PETRUK, 
1989; SUTHERLAND; GOTTLIEB, 1991; KAHN; MANO; TASSINARI, 2002; 
FANDRICH et al., 2007). 
 
Ao MEV as fases minerais presentes nas amostras estudadas são diferenciadas e 
identificadas com base nos diferentes níveis de cinza das imagens de elétrons 
retroespalhados e informações de composição química adquiridas por EDS. Para 
cada nível de cinza de cada partícula mineral é coletado um espectro de EDS que é 
armazenado para, posteriormente, ser comparado a uma biblioteca de espectros de 
forma a identificar cada espécie mineral presente na amostra. Uma vez identificadas 
as fases presentes, cada qual com sua respectiva composição química e peso 
específico, a imagem digital de cada amostra é processada por ferramentas de 
análise estereológica, gerando dados de composição mineralógica, partição de 
elementos químicos, associações minerais e grau de liberação, entre outros.  
 
No presente trabalho, foi utilizado o sistema de análise de imagens automatizada, 
MLA (Mineral Liberation Analyser) no estudo de amostras de minério de ferro 
gerando resultados quantitativos de mineralogia. Foram avaliados comparativamente 
quatro procedimentos distintos de confecção de blocos de seções polidas (seção 
polida convencional, monocamada, transversal e transversal com carbono) e dois 
modos distintos de coleta de dados no sistema MLA. Os resultados obtidos foram 
comparados com resultados de análises químicas por fluorescência de raios X (FRX) 
e análises estatísticas foram realizadas para avaliar se há diferença estatisticamente 
significativa entre eles. 
 
Deve-se ressaltar que um dos métodos de preparação (seção polida monocamada), 
tal como é descrito neste trabalho, é exclusivo do Laboratório de Caracterização 
Tecnológica (LCT) do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
As atividades foram desenvolvidas nas dependências do Laboratório de 
Caracterização Tecnológica (LCT) do Departamento de Engenharia de Minas e de 
Petróleo da Escola Politécnica da USP. 
 
2.1. Procedimentos adotados 
 
As atividades realizadas compreenderam: amostragem, análise textural e definição 
da malha de cominuição; cominuição do material abaixo de 6,35 mm em britador de 
mandíbulas, seguida de homogeneização e amostragem em pilha alongada, com 
retirada de alíquotas representativas para os estudos; cominuição do material abaixo 
de 0,30 mm, em britador de rolos, a partir de alíquota obtida na cominuição anterior; 
análise granulométrica por peneiramento a úmido em peneiras, de malha retangular, 
com aberturas de 0,21 mm (65 malhas), 0,15 mm (100 malhas), 0,074 mm (200 
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malhas) e 0,037 mm (400 malhas); amostragem de cada fração e montagem de 
seções polidas, em triplicatas, dos tipos: convencional, monocamada, transversal 
com carbono e transversal; análises mineralógicas através da conjugação de 
microscopia eletrônica de varredura acoplada a espectrômetro por dispersão de 
energia (EDS), difração de raios X e de busca automatizada utilizando o sistema 
Mineral Liberation Analyser (MLA-FEI), para as frações acima de 0,037 mm, visando 
avaliar a composição mineralógica por fração granulométrica. 
 
As análises químicas foram efetuadas, em triplicatas, pela técnica de espectrometria 
de fluorescência de raios X a partir de pérolas fundidas em espectrômetro por 
fluorescência de raios X Axios Advanced, marca PANalytical, com determinação de 
Fe, SiO2, Al2O3, P, Mn, TiO2, MgO, Na2O, K2O e perda ao fogo. 
 
2.2. Erro fundamental da amostragem 
 

Para calcular a variância do erro fundamental de amostragem ( ) utiliza-se a 
equação abaixo (PITARD, 1993), também chamada de “fórmula de Gy”. 
 

                                                       (1)  
 
Onde MS é a massa da alíquota retirada e ML a massa total do lote inicial ou da 
amostra inicial (ambos em gramas), c é o fator mineralogia, f é o fator forma, g é o 
fator granulometria, l é o fator liberação e d é o fator diâmetro. 
 
Essa variância deve ser calculada para cada etapa da amostragem e somada ao 
final, obtendo-se assim o desvio padrão final que deve estar abaixo de determinados 
valores dependendo da aplicação (PITARD, 1993). 
 

  0,5%, para amostragens comerciais; 

  5%, para amostragens técnicas e controle de processos; 

  10%, para amostragens exploratórias e ambientais. 
 

2.3. Comparação realizada para os procedimentos de análise estatística 
 
Foi realizada uma comparação para avaliar a variabilidade estatística das 
preparações. 
 
Para realizar a comparação, usou-se dados de mineralogia modal (obtidos no modo 
de coleta XBSE), para identificar se havia variabilidade estatística entre os 4 tipos de 
preparação de seções polidas (monocamada, transversal, transversal com carbono 
e convencional) comparando os resultados com uma referência (FRX).  
 
A análise química (FRX), foi utilizada como dado de referência, para comparar os 
resultados obtidos ao MEV-MLA com os resultados obtidos por FRX e assim, poder 
dizer qual deles mais se aproxima do valor de referência (FRX), possibilitando assim, 
definir a preparação de seção polida que é mais indicada para o material em 
questão. 
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Para avaliar se existia interação entre os fatores, o primeiro passo foi realizar a 
análise por ANOVA fatorial. Nos casos onde comprovou-se a interação foram 
realizados testes de comparação de médias dentro de cada grupo. 
 
Todos os teores apresentados nas comparações de mineralogia modal foram 
calculados a partir dos resultados de composições mineralógicas estabelecidos por 
análises de imagens e das respectivas composições químicas destes minerais. As 
análises estatísticas foram realizadas com o emprego do programa SPSS Statistic. 
(IBM). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Cálculo do erro fundamental de amostragem 
 

Para o presente trabalho as massas iniciais ( ) por fração granulométrica, da 

amostra foram: 15 g/fração. Já a massa retirada da alíquota ( ) foi: 0,1g  seção 
polida monocamada; 6g  seção polida transversal e 3g  seção polida transversal 
com carbono. 
 
O erro fundamental de amostragem foi calculado e seus resultados são 
apresentados na Tabela 1.  
 
Tabela 1. Resultados do cálculo do erro fundamental para as seções monocamada, transversal 

e transversal com carbono (base % Fe - hematita). 

Fração 
elemento/óxido 

SFE (%) por tipos de preparação 

(mm) mono trans trans C 

-0,30+0,21 

Fe 1,45 0,15 0,24 

SiO2 3,16 0,31 0,51 

Al2O3 5,71 0,52 0,87 

P 23,0 2,12 3,50 

-0,21+0,15 

Fe 0,99 0,10 0,16 

SiO2 1,36 0,13 0,22 

Al2O3 3,91 0,39 0,56 

P 15,80 1,56 2,20 

-0,15+0,074 

Fe 0,76 0,08 0,12 

SiO2 0,59 0,06 0,10 

Al2O3 2,43 0,27 0,39 

P 9,74 1,07 1,54 

-0,074+0,037 

Fe 0,24 0,02 0,04 

SiO2 0,24 0,02 0,04 

Al2O3 0,62 0,08 0,11 

P 2,48 0,33 0,46 

 
A abordagem de Gy para o cálculo do erro fundamental de amostragem permite 
definir uma massa mínima de amostra representativa do lote inicial, para um máximo 
desvio padrão do erro fundamental de amostragem. 
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Os valores de SFE mostram, portanto que as massas usadas no presente trabalho 
foram, no geral, adequadas. Há erros maiores associados a elementos que ocorrem 
em baixas concentrações (ex: P), onde uma variação mínima já causa elevação de 
SFE. 
 
3.2. Testes de comparações de médias 
 
Os valores médios estão sintetizados nos gráficos da Figura 1 comparativamente 
com as respectivas médias determinadas por FRX (valores de referência). 
Visualmente, a indicação dos gráficos, é que pelo menos a preparação convencional 
se distingue das demais, sendo que essa distinção parece ser maior para a fração -
0,15+0,074 mm, no caso do Fe e SiO2 e maior na -0,074+0,037 mm, para o Al2O3 e 
o P. Nota-se que a análise gráfica já aponta para uma interação entre os fatores 
(preparação e fração), uma vez que as diferenças entre as preparações parecem 
depender da fração. 
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Figura 1. Gráficos das médias dos resultados das diferentes preparações em função das 

frações granulométricas para Fe, SiO2, Al2O3 e P. 

 
Pelos gráficos ainda se observa que os teores de Fe para a preparação 
convencional estão muito acima das demais preparações, já na avaliação do SiO2, 
este cenário se inverte, demostrando clara segregação por densidade neste tipo de 
preparação. 
 

Fe SiO2 

Al2O3 P 
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A avaliação dos p-valores resultantes da ANOVA fatorial, demonstra que há 
interação entre os fatores (p-valores da interação significantes ao nível de 1%), 
sendo assim necessário os testes dentro de cada grupo. Para avaliar os grupos 
seguiu-se com o teste de Levene. Quando o teste de Levene resultou em variâncias 
homogêneas (homocedasticidade), seguiu-se com o teste de Tukey para ver quais 
seções polidas se diferenciam. Já quando o resultado de Levene apontou variâncias 
heterogêneas (heterocedasticidade), o teste de Games-Howell foi utilizado. A Tabela 
2 apresenta um sumário destes testes. 
 
Para verificar qual tipo de seção mais se aproximou da análise química (FRX), 
construiu-se uma diferença (Dif) entre cada uma das médias resultantes do MLA e 
os resultados obtidos por FRX. Assim, intuitivamente, assume-se que quanto menor 
o módulo da diferença média, mais próximos são os resultados da análise por MLA 
com os valores de referência determinados por FRX para a seção polida em 
questão.  
 

Tabela 2. Sumário dos dados estatísticos gerados a partir da análise de teores calculados por 
MLA para distintos tipos de preparação de seções polidas- Teste Tukey e Games-Howell. 

Fração  

(mm) 
Química 

Teste 
Levene 

Variâncias 
Homogêneas? 

Método de 
comparação 

Grupo  

Monoc. 

Grupo 
Transv. 

Grupo 
Transv. 

CC 

Grupo 
Convenc. 

+0.21 

Fe 0,41 Sim Tukey a a a b 

SiO2 0,15 Sim Tukey a a a b 

Al2O3 0,01** Não Games-Howell a/c/d a/b/c/d a/b/c a/b/c/d 

P 0,06 Sim Tukey a a/b a/b b 

+0.15 

Fe 0,02** Não Games-Howell a a a b 

SiO2 0,04** Não Games-Howell a a a b 

Al2O3 0,71 Sim Tukey b a/b a c 

P 0,28 Sim Tukey a a/b b c 

+0.074 

Fe 0,27 Sim Tukey a a a b 

SiO2 0,11 Sim Tukey a a a b 

Al2O3 0,03** Não Games-Howell a a a b 

P 0,01** Não Games-Howell a a a b 

+0.037 

Fe 0,02** Não Games-Howell a/c a/b a/b/c/d a/d 

SiO2 0,01** Não Games-Howell a/c a/b a/b/c d 

Al2O3 0,02** Não Games-Howell a/b a/c a/b/c d 

P 0,02** Não Games-Howell b/c a/c a/b/c d 

Obs: Transversal CC= Transversal com carbono; 
**p-values do teste de Levene inferiores a 5% (heterocedástico). 

 
Na Tabela 2 se observam ainda, os resultados das comparações múltiplas 
realizadas entre os métodos de preparação, para cada combinação de elemento 
químico e fração. Para diferenciar os grupos adotou-se, por convenção, identifica-los 
com letras de “a” a “d”. De maneira geral, a ordenação dos grupos adotada é: 
a<b<c<d, ou seja, quanto “maior” a letra do grupo associada ao tipo de preparação, 
maior é a diferença, em módulo, entre a leitura obtida através da correspondente 
preparação e os valores de referência considerados (análises por FRX).  
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Pelos resultados, percebe-se que não há um padrão definido para todas as frações 
quando comparadas os distintos procedimentos de preparação para os diferentes 
elementos. Possivelmente há interferência dos distintos minerais na amostra 
(menores concentrações  maiores SFE; como no caso do P). 
 
Os métodos cujos grupos possuem a mesma letra não apresentaram diferença 
estatisticamente significante, ao nível de 5%, entre os valores calculados para os 
distintos elementos (quando comparados com valores de referência por FRX, 
apresentaram desempenho estatisticamente igual). Analogamente, métodos em 
grupos com letras diferentes, indicam que os valores possuem diferença 
estatisticamente significante. Exemplificando para o elemento Fe e a fração -
0,30+0,21 mm, a preparação de seções monocamada, transversal e transversal com 
carbono não apresentam diferença estatisticamente significativa entre si (todas 
pertencem ao grupo “a”). O método de preparação de seção convencional está 
localizado isoladamente no grupo “b”, mostrando haver diferença estatisticamente 
significativa entre este tipo de preparação e as demais. De acordo com a convenção 
adotada, como somente foram obtidos dois grupos, atribui-se o grupo “b” para 
preparação convencional não apenas porque ela se distingue das demais, mas 
porque suas medidas se afastam mais da média das análises de referência 
consideradas (FRX). 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Ao avaliar os resultados, pode-se concluir que há segregação entre materiais de 
diferentes densidades na seção convencional, o que inviabiliza o uso desse tipo de 
preparação para a caracterização de amostras de minério. 
 
Observa-se que, em geral, não há um padrão definido para todas as frações e nem 
mesmo dentro das frações quando se realiza os testes individuais. Além disso, os 
elementos que ocorrem com teores mais baixos proporcionam interferências nos 
testes de comparações de médias, como no caso do elemento P, cujas 
concentrações são bastante reduzidas. 
 
Dos dados gerados conclui-se que, em geral, não há diferenças estatisticamente 
significativas entre as preparações monocamada, transversal e transversal com 
carbono. Com base no cálculo do erro fundamental de amostragem, devido a 
pequena massa necessária para a confecção da seção monocamada (~0,1g), 
espera-se que este tipo de preparação de seção polida apresente resultados mais 
distantes das demais e dos valores de referência (FRX). Porém, observou-se que os 
resultados da seção monocamada estão próximos dos resultados obtidos nas 
seções transversal e transversal com carbono (que necessitam de mais massa para 
sua confecção) e mais próximos dos valores de referência (FRX). Sendo assim, 
pode-se concluir que este tipo de preparação foi o melhor para o material estudado. 
Destaca-se ainda, que a preparação em monocamada é a que mostra as partículas 
mais dispersas minimixando a necessidade de operações de segmentação 
automática ou manual para análise de associações minerais e de liberação. 
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