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ALTERNATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE BALANÇO DE MASSAS EM MINERAÇÃO 

eng9 Marco Aurélio Soares Martins (1) 

eng9 Afrânio Franco Machado (2) 

RESUMO 

A determinação do balanço de massas em usinas de beneficiamento de 

minérios tem sido objeto de estudos na atualidade, tendo em vista 

a necessidade de se obter dados confiáveis para permitir a avalia

ção da performance da usina e seu controle. 

O trabalho objetiva mostrar os vários métodos matemáticos utiliza

dos para a obtenção do balanço de massas, utilizando-se vários da

dos associados a um mesmo fluxo. 

Um caso prático é apresentado utilizando-se o método dos multipli

cadores de Lagrange para o fechamento do balanço em usinas de ｢･ｮｾ＠

ficiamento de minério com utilização de microcomputador interliga

do ao processo. 

ABSTRACT 

The determination of the mass balance in ore dressing plants has 

been the subject of studies in present days, due to the necessity 

of getting faithful data to permit the assessment of the 

performance and control of the plant. 

The work's object shows some mathematical methods employed to get 

the balance of mass, emfloing diferents data the ｳｾｭ･＠ flow. 

A practical case is showed applying Lagrange's multipliers 

obtain the mass balance in ore dressing plants in conection 

process computers. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para a ｡ｶ｡ｬｩ｡ｾｯ＠ da performance de uma planta de beneficiamento de 

minério e controlar a sua operaçao sao necessários dados confiá-

veis dos diversos fluxos em termos de taxas mássicas e seus consti 

tuintes metalúrgicos. 

t preciso que se tenha um balanço de massa e metalúrgico obtido a

través do tratamento estatístico adequado dos diversos dados medi

dos durante a ｯｰ･ｲ｡ｾｯ＠ em um período determinado. Estes dados po -

dem ser medidos continuamente ou obtidos através d e amostragens 

dos diversos produtos e analisados em laboratório. 

Normalmente, em uma indústria mineral, ocorrem erros de medidas dos 

instrumentos que permitem contabilizar de forma contínua as taxas 

mássicas ou dos metais contidos dos diversos fluxos. Estes erros 

podem ser maiores ou menores, dependendo de vários f a tores como a 

própria ｬｩｭｩｴ｡ｾｯ＠ de ｰｲ･｣ｩｳｾｯ＠ do instrumento, periodicidade de a

ferição ou até mesmo defeitos. 

Outros dados relativos aos vários fluxos de uma planta podem ser 

obtidos através de amostragem sistemática, que ｳｾｯ＠ passíveis de 

conterem desvios dos valores reais devido a erros de 

ｰｲ･ｰ｡ｲ｡ｾｯ＠ e análise em laboratório. 

amostragem, 

O objetivo deste trabalho é apresentar alternativas para a ｯ｢ｴｾｮ＠ -

ção de balanço de massas e metalúrgico através do tratamento mate

mático dos dados obtidos no processo. 

Estes balanços podem ser obtidos continuadamente ("on-line") atra

vés de computadores de processo, com ｭ･､ｩｾｯ＠ contínua dos fluxos 

(massa, teores, densidade de polpa, granulometria). Nestes casos 

ｰｯ､･ｭＭｾ＠ determinar continuadamente as variâncias dos diversos da

dos dos fluxos e utilizá-las como fator de ponderação para a dis -

ｴｲｩ｢ｵｩｾｯ＠ dos erros. 

Similarmente, o balanço poderá ser obtido independentemente da ｯｰｾ＠

ração através do tratamento dos dados resultantes de amostragens e 

análises em laboratório, ou mesmo associados aos dados medidos na 

planta. 
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2. CONSERVAÇÃO DE MASSAS 

Em uma instalação de tratamento de minério, a alimentação (R.O.M.) 

é processada , objetivando a sua concentração de um ou mais campo -

nentes (cobre, ferro, zinco, e tc.) ou mesmo a adequação de alguma 

característica física (granulometria, por exemplo). 

Em qualquer processo haverá separação de massas em dois ou mais 

produtos que poderá ser mensurada através da determinação das ca

racterísticas físicas e químicas destes produtos, a partir do co -

nhecimento destas mesmas características da alimentação da usina. 

Na indústria mineral cada operação unitária do processo poderá ter 

um tempo de residência relativamente alto. Assim, as variações na 

alimentação de uma planta t e rão seus reflexos nos produtos finais 

ou intermediários após tempos variados. Algumas premissas são bá

sicas para a valiar o desempenho de um processo relativo a separa -

ção das massas: -devem ser observadas condições estacionárias do 

processo; melhor que seja feita análise do processo com dados acu

mulados de turno, dia ou mês; as características do minério deve

rão ser escolhidas adequadamente e que definam com nitidez a sepa

ração de massas; podem ser analisadas mais de uma característicade 

um mesmo fluxo; e finalmente deverá haver redundáncia para uma ade 

quada distribuição de erros de mediçÕes. 

Em geral podem ser avaliadas as seguintes características dos va -

rios fluxos de um processo: 

- taxas de sólidos em correias transportadoras ou em polpa; 

- densidades de polpa; 

- vazão de água; 

elementos químicos e minerais dos fluxos; 

- distribuição granulométrica e granulo-química e mineralógica. 

Todas estas características podem ser determinadas continuamente 

com o processo ou através de amostragem sistemática, sendo todos 

os dados correlacionados dentro de um mesmo período de análise 

turno, dia ou mês. 
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2.1 Análise de precisao de balanço 

Em uma planta simples produzindo apenas um concentrado e um rejei

to, pode-se obter um balanço de massas (ou metalúrgico) a partirda 

medição de determinadas características dos três fluxos envolvidos, 

ao final de um período de operação. 

Se as massas da alimentação, concentrado e rejeito forem M1 , M2 e 

M3 , respectivamente, e seus teores medidos (ou outra característi

ca) m1 , m2 e m3 , então: 

(2 .1) 

isto é, ENTRADA SAÍDA; 

(2. 2) 

ou seja, já conservação de massas para a característica que 

está sendo analisada (mineral, metal, partículas com uma de 

terminada granulometria, etc.) 

(2. 3) 

o que permite determinar: 

( 2 4) 

onde M1 /M2 respresenta a razao de concentração. 

R (2.5) 

Estas equaçoes sao válidas para avaliar o resultado de uma operaçao 

em condições estacionárias. Se bem que pode ser aceitável para o 

cálculo de operações prolongadas (turno ou dia); tal equilÍbrio po

de não existir para períodos mais curtos, como pode ser observadoem 

instalações com mediçÕes contínuas dos fluxos 
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A equaçao 2.5 pode ser difere nciada (parcialmente) em relação a m
1

, 

m2 e m3 , respectivamente, para se ter: 

_1B_ 

aml 

-ª--!3._= -
am ., 

<. 

ｌｾ］＠ -
a r 

100 m2 m3 

mi (m2 - m3) 

100 m3 (ml - m3) 

ml (m2 - m3) 2 

100 m2 (m2 - ml) 

2 
ml (m2 - m3) 

Para uma primeira ordem de aproximação, e para pequenas variações 

nos valores de m
1

, m2 e m3 : 

6R I ::11· 6ml + () R I 
am2 

6m 2 + l_jB_I· am3 
6m3 

onde 6 R é a variação da recuperação em relação às variações em m1 , 

m2 e m3 (õm1 , 6m2 , 6m3), respectivamente. Portanto: 

l'IR 
100 [ ., "J 6m1 + 

m3 (ml - m3) 
m2 + 

ml (m2 - m3) ml (m2 - m3) 

m2 (m2 - ml) •·,] (2. 6) 
(m2 - m3) 

A equaçao 2.6 pode ser utilizada para avaliar o erro que pode ser 

esperado no valor calculado da recuperação devido a pequenos erros 

na medição de m1 , m3 e m3 . 

Como exemplo, em um processo de flotação de minério de ferro, cujo 

teor de Fe 2o
3 

da alimentação seja 57,0% para o concentrado 6,10% e 

rejeito 47,0% então a recuperação calculada (equação 2.5) será 

76,4% e, 

6R = 6,30 6m1 + 4,21 6m2 + 2,18 6m3 

r 



Se considerarmos um erro nos teores analisados de + 5% para todos 

os materiais em questio, os teores ｳ･ｲｾｯＺ＠ m1 = 57,0 ｾ＠ 2,9%; m2 
61,0 ｾ＠ 3,1% e m3 = 47,0 ｾ＠ 2 , 6% . A variação esperada para a recupe

raçio será ｾｒ］Ｋ＠ 37,0%; em função dos desvios assumidos para os 

teores dos produtos. 

t interessante comparar a ｶ｡ｲｩ｡ｾｯ＠ esperada para o cálculo da recu 

peração a partir dos dados obtidos da análise de outro componente, 

no caso, Si02 , relativo ao mesmo processo. o teor da alimentação é 

de 12,3% (m1 ), produzindo um concentrado (m2) de 2 ,93% e um rejei-

to (m3) tle 29,4 %. A recuperaçao calculada é de 15,4 % e 

ｾ ｒ＠ -2,15 ｾ ｭｬ＠ - 5,83 ｾ ｭＲ＠ - 0,32 ｾ ｭ Ｓ Ｌ＠ sendo que a v a riação ･ｳｰｾ＠

rada a recuperação será de ｾ＠ 2,6%, evidenciando que o mesmo desvio 

de análise assumido Ｈｾ＠ 5%) ｮｾｯ＠ afeta significativamente o resulta

do da recuperação. 

O nível de precisão para o cálculo da recuperaçao, utilizando-se o 

balanço para uma operaçao unitária de tais produtos, é, portanto , 

dependente da extensão do processo de separação destes componentes 

analisados. Deve haver sempre uma diferença significativa entre os 

componentes, para se ter resultados confiáveis no balanço. 

2.2 Redundância dos dados 

Para a obtenção do balanço de massas através de dados medidos em 

um processo mineral é necessário haver redundância. 

Em um processo cujas variáveis dos fluxos a serem determinadas sao 

Mi' pode ser obtido um sistema de equações lineares ｾ＠ (Mi' Mi) 

sendo os valores Mi, as variáveis ajustadas destes fluxos. 

A resolução deste sistema somente será possível se as equaçoes 

de constrangimento (balanços parciais ou total) possuem medidas de 

todas as variáveis e de mesma natureza. 

O sistema formado por várias equaçoes de constrangimento poderá 

conter medidas de naturezas diferentes (teor, granulometria, ､･ｮｳｾ＠

dade, etc,), desde que sejam as mesmas para cada equação de balan

ço parcial. 



358 

3. ｍｾｔｏｄｏ＠ DE MINIMIZAÇÃO DE ERROS 

A maioria dos sistemas computadorizados para fechamento de balanços 

de massas utilizam o método dos mínimos quadrados, onde as medidas, 

sejam continuas ou obtidas por amostragem sistemática, podem ser 

corrigidas. 

Considerando que cada medida em um processo mineral possui um erro 

associado, que cor:esponde à diferença entre esse valor Mi e o va

lor mais provável Mi, o erro em cada ponto será: 

E . 
ｾ＠

E2 
i 

M. 
ｾ＠

M. ou 
ｾ＠

• 2 
(Mi - Mi) 

o erro total para todo o sistema será: 

l:E2 
i 

. 2 
(Mi - Mi) 

(3 .1) 

(3. 2) 

(3. 3) 

Tendo em vista que cada medida Mi não possui o mesmo erro relativo, 

pesos diferentes poderão ser dados às diferenças quadráticas de ｦｯｾ＠

ma a se encontrar o menor erro possível do balanço. Esses pesos se

rão tomados como sendo inversamente proporcionais à variância das 

medidas (1/S. 
2
). 

ｾ＠

O objetivo será então minimizar a função: 

? 
l:E':' 

ｾ＠
(Mi ｾ Ｎ Ｉ＠ 2 

ｾ＠

1 

ｾ＠
i 

(3. 4) 

Sujeito ao constrangimento l:Mi 

do balanço de massas. 

O, o que será justamente a equaçao 

Considerando-se o mesmo circuito simples, demonstrado pela equaçao 

2.1. 

ｍＱｾｍＲ＠
M3 

M1 - M2 - M3 f 0 
w 

(valores medidos)e, 

Ml M2 M3 O (equação de constrangimentc 



Para resolução desse problema de minimização, utilizam-se os multi 

plicadores de Lagrange, de forma que a função a minimizar passe a 

ser: 

--=1=-::---) + l: À. c . 
Si 2 J J J 

(3.5) 

onde À é o multiplicador de Lagrang e p ara cada equaçao de contran

gimento (Cj) . 

Então o circuito exemplificado: 

( 3 .6) 

A função ｾ＠ deverá ser diferenciada em relação a cada uma das medi -

das desconhecidas (Mi) e em relação aos multiplicadores. As deriva 

das parciais deverão ter valor igual a zero para minimização da fun 

ção. Para o circuito exemplificado: 

､ ｾ＠ -
() Ml 

--U- -
aM 2 

ｾ＠
aM 3 

ｾ＠

ÀÀ l 

ou generalizando: 

O e 

2 (Ml -

2 (M2 -

2 (M3 -

Ml M2 

ｾ＠

dÀ. 
ｾ＠

Ml) (-1-) + Àl o 
Si 2 

M2) (-1-) 

s/ - Àl o 

M3) (-1-) - Àl o s 2 
3 

- M3 o 

o (3.7) 

Os valores de Mi e Ài serao obtidos pela resolução do sistema de 

equações linerares gerado. 
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5. ILUSTRAÇÃO DO MtTODO 

O processo selecionado para exemplificação do método de minimização 

de erros para obtenção do balanço de massas, é uma instalação de be 

neficiamento de minério de ferro. 

Consistem em operaç6es de britagem (três estágios), classificação 

através de peneiramento e classificadores espirais, d e slamagem em 

hidrociclone, filtragem e espessamento do rejeito. 

Nesta instalação são produzidos quatro produtos básicos e um rej e i

t o diferenciados principalmente por suas características físicas 

(granulometria) . 

Os materiais básicos envolvidos no processo se enquadram nas ｳ･ｧｵｩｾ＠

tes faixas granulomêtricas: 

- alimentação = - 9 1 1/2" 

- produto 1 = 1 l/4" + 1/4" 

- produto 2 = - l/2" + 1/4" 

- produto 3 = l/4" + 100 # 
- produto 4 = 100 # + 29 wm 

- rejeito = -291Jm 

As características químicas e mineralógicas dos quatro produtos sao 

muito próximas. Não define, portanto, com precisão a separação de 

massas. 

As características granulométricas podem ser utilizadas para defi -

nir a separação das massas na maioria das operações unitárias do 

processo, exceto quando há cominuição. Neste caso, não há conserva

ção de massas para determinadas faixas de tamanho. Além do mais, a 

determinação da distribuição granulométrica de materiais granulados 

é bastante trabalhosa e demanda longo período para preparação e ｡ｮｾ＠

lise em laboratório. Normalmente os resultados obtidos são defasa -

dos dos períodos em que se pretende obter o balanço de massas. 

Nesta instalação a obtenção do balanço de massas é feita a partirde 

ajustes das medidas continuas dos fluxos. Estas medidas são feitas 

através de balanças dinâmicas em correias transportadoras e medido

res de vazão e densidade de polpa. 
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são utilizados controladores lÓgicos programáveis (CLP) para o co

mando/controle do processo e microcomputadores em continua comunica 

ção com o CLP para aquisiçao de dados, emissão d e relatórios, acom

panhamento do processo através de sinóticos e fechamento do banlan-. 

ço de massas do circuito. 

Para o fechamento do balanço de massas é utilizado o método de mini 

mização de erros (multiplicadores de Lagrange). 

Após cada período de operaçao (turno, dia ou mês) é emitido o rela

tório do balanço de massas ou quando solicitado pelo operador. 

Adeterminação da variância associada a cada medida é feita constan

temente de acordo com um critério para filtrar os momentos em que 

a planta não está em regime. 

Os valores introduzidos nos cálculos serao as somatórias dos valo -

res medidos no período em que se pretente fechar o balanço. 

A metodologia adotada para a obtenção do balanço de massa para esta 

instalação de tratamento de minério de ferro é ilustrada na figura 1. 

A tabela I resume os resultados do fechamento do balanço de massas 

no período de um turno de produção. Todas as medidas antes de serem 

processadas no modelo matemático são corrigidas com base em suas u

midades para se ter o balanço de massas de minério seco. 

6. CONCLUSÃO 

O recente avanço da mineração com a utilização de computadores de 

processo e instrumentação de campo para obtenção de dados dos fluxos 

continuadamente, tem contribuído de maneira significativa para o de 

.senvolvimento de métodos matemáticos apurados para ajustes dos da -

dos da planta e controle das diversas operações unitárias. 

Sistemas "inteligentes" têm sido desenvolvidos, mais recentemente , 

que não somente ajustam os dados medidos de uma planta de beneficia 

mento de minérios, mas tomam decisÕes e interferem no processo ･ｳｴｾ＠

belecendo pontos de ajustes para as diversas malhas de controle e 

variam a taxa de alimentação da planta de maneira adequada. 



36 2 

são utilizados, ainda, modelos matemáticos para simulação das ope

rações unitárias (moagem, flotação, etc.) para prever o comporta -

mento do processo como um todo e a partir daí, estabelecer os ｡ｪｵｾ＠

tes necessários. 
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0f) 
FIG. 1 - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO BALANÇO DE MASSAS 



Tabela I - RESUMO DOS RESULTADOS DE UM TURNO DE OPERAÇÃO 

FLUXO Ml M2 M3 M4 M5 M6 M7 
w 
o-

lClMJL.Z\00 MEDIDO (T) 6.967 2.269 1.947 894 2.881 812 487 Ul 

• PERCENIUAL MEDIDO (% l 100,0 32,6 28,0 12,8 41,4 11,7 7,0 

• ACl.MJLADO AJUSTADO (T) 6.978 1.290 1.936 882 2.870 808 482 

• FilJXO AJUSTADO (T/Hl 1.464 271 406 185 602 169 101 

• PERCEN'IUAL AJUSTADO (%) 100,0 18,5 27,7 12,6 41,1 11,6 6,9 

• ERRO (%) - 0,2 52,1 0,6 1,3 0,4 0,6 1,0 

• DESVIO PADRÃO 368,9 1.865,8 373,1 377,0 370,1 384,3 386,8 

Ft;JJNj!E:.S 00 ｾＺ＠ - .... - -' -ml = m3 + m4 + ｾ＠ + m6 + ｾ＠

. 
ｾ］＠ m 6 + ｾ＠


