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RESUMO 

SISTEMAS 

Numa usina de beneficiamento de mint:rio para o controle eficiente das operações. faz-se necessário a eoleta diária de 
uma quantidade muito grande de dados. Dependendo das condiçôes de equipamentos das usinas esses dados podem ser 
obtidos rm-/ine ou off:linc. Essas inl(mnaçôes devem ser armazenadas diariamente sendo necessário. portanto a 
amostragem contínua de fluxo c massas . Ferramentas de anúlise consistentes que possibilitem a reconciliação das 
informações cm relatór ios de produção pertinentes ao processo de vem tambt'm estar disponíveis. Um exemplo típico 
dessa apli cação envolve a reconciliaçào lk dados de uma usina para o fechamento do balanço de massas. Esse problema 
se caracteriza como um rroblcma tírico de otimizaçào onde a corrcçào é feita de forma a minimizar o erro de 
fechamento do balanço. O rrescnte trabalho tem como objctivo apresentar um s istema que r ermita a construção do 
diagrama de fluxos do processo. bem como reali zar o cálculo. otimizaçào e reconciliação dos dados. É possível reali zar 
a colcta de maneira "o11-line ··. Jl<lr meio de bancos de dados. e ··of(line ", ror meio de inserção de dados feitos pelos 
usuários. O fato de rermitir urna co lcta híb ri da de dados oferece maior flexibilidade c maior abrangência nos resultados. 

PALAVRAS CHAVE: Balanço de massas. mínimos quadrados. beneficiamento de minérios . 
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t.INTRODUÇÃO 

As totalizações das entradas c saídas dos equipamentos de processo, consiucrando-se as acumulações. como tanques. 
pilhas de homogeneização de minérios ele., cstiio sempre cm uma situação de balanço malcmátiCll (Eq I), mas as 
medidas co letauas não. Tal fato r interfere no que se poJe chamar <k Contabilidade da Produção. pois tudo que envolve 
as medidas quantitativas de material recehido, expedido, produções c consumos estão sujeitas a erros de medição. sejam 
eles de natureza "on-line" ou "off:line ··. O que ocorre no final é lJUe o balançu geral de massa não fecha justamente 
porque os dados colhidos são muitas vezes inconsistentes. 

IIsaídas =I entradas- Armazenado! (I) 

Nos casos cm que a instrumentação é "on-linc ··, tai s erros podem s<.: r originados por di versas causas como, por 
exemplo, erros de medição a leatórios, instrumentação dcsca librada. modelos inadequados. amostragem na freqüência 
incorreta, não linearidade do instrumento, densidade incorrcta ou variando com temperatura. polarização de leitura do 
instrumento, leitura fora de fà ixa do instrumento. erro de tra nsmissão do sinal. Em situaçiks onde as medidas são feitas 
de maneira "off-line", como, por exemplo, resultantes de amilises laboratoria is, resul tantes de amostragens na usina. 
temos, a falta de padronização de metodologia no momento da coleta da amostra, o despreparo do operador, etc. 

O balanço de massas, além de fornecer dados neccssúrios para a produção pode também ser utilizado para ident ificar 
tàlhas e ser um indicativo para possíveis otimizaçõcs no processo. A maneira usual de se contornar este prob lema 
consi ste em se atribuir maior grau de confiança para determinadas medidas baseado no conhecimento empírico do 
funcionamento da us ina c de se a lterar os dados artificialmente. O objetivo é fornecer um método matemático 
independente de crenças c comportamentos emotivos pa ra se recalc ular o valor mais provável para as medidas efetuadas 
de maneira que o ajuste seja o mínimo possíve l para cada variável segundo sua confiança. 

É necessário reforçar que tais ajustes c balanços referentes ao presente trahalho só podem ser relacionados com sistemas 
em estado estacionário. aplicar tai s aná lises cm estado transitório de operação torna a metodo logia inválida. Análises 
considerando a dinâmica do processo serão abordadas cm futuros traha lhos devido a sua maior complexidade. 

2. FORMULAÇÃO GERAL 

Diante dos problemas citados anteriormente se tàz necessária uma metodologia que possibilite um ajuste mínimo cm 
cada variável e que respeite as equações de balanço ind ividuais de cada elemento na planta . Reconciliação de dados e 
um método ou algoritmo que permite ajustar os va lores das medidas rea lizadas para que a equação de balanço de 
massas seja obedecida (Bagajewicz, 2000). Por este processo deve-se atribuir maior erro à medição de maior incerteza. 
A soma dos erros é em geral ponderada pela precisão de cada instrumento ou pelo grau de confiança das estimativas 
rea lizadas para os va lores não medidos. Reali za r a reconciliação antes da análise de grandes erros é incorreto. Este 
procedimento só é útil para distribuir os erros residuai.,, de nature~a aleuttiria, apth a deteq·ão de grandes erros. 

O problema inicia lmente pode ser de finido como: 

• .v I 
min F(Mi.lvt, . .. • M v )~ " ---,- (kl, -· M, l 

L.a-

,'l't~jóto a : 

r/1 (M,.M ,, .. . , M v ) ~ o 

1/>, (M,.M , , ...• M .v) ~ O 

1/>, tM, . M , ..... M -v ) ~ O 

1/J, (M d vi , . .. . M v) = O 

Onde: 

,,-J I 

(2) 

Fé a função a ser minimizada; N é número de amostras: rr; é a itKertcza ou desv io padrüo da medida i : M; é a i-ésima 

medição: M; é o valor reconci liado da i-ésima medição: k é o número de dcmcntos dn circuito (restrições ): t/;1 

representam as eq uações li neares (ou quase) d~ balanço de cada elemento do circuito. 
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A equação pode scr rcformubda matricia lm.:ntc ck ssa maneira: 

min (A/ -· A/) 1 (1 1(A-/ ilf) 

(3) 

\"l/jeito a A· . ..\/ - O 

Onde: 

M é o vetor contendo todas as mcdi,ücs: M é o vctor contendo todas as medições reconc iliadas: Q é a matriz de 

va riânc ia/covari :lncia das variáve is que tem em sua diagonal principa l as incertezas elevodas ao quadrado (a;' ): A é 

matriz contendo os cocfícicntcs das eq uações lineares( ou quase) de balanço do circuito(rcstrições): 

A Eq. 3 si nteti za o problema como um todo . Resumidamente é necessúrio minimizar o somatório dos erros quadráticos 
dos ajustes feitos ponderados pel as respectivas incertezas das mediçües. Além di sso, é obrigatório que todo elemento do 
circuito feche sua equação de balançtl segundo 1.-:q. I ind ividualmente. 

2.l.Tipos de Variáveis 

A partir das Eq . 2 c 3 pode conc luir-se erroneamente que é necessário saber o va lor de todas as medidas presentes na 
planta para se conseguir fechar o balanço de massas. Isso pode niio ser verdade cm alguns casos. As condições para que 
se consiga reali za r a reconcil iação de: dados sem possu ir todas as medições do processo estão relacionadas com os 
seguintes conce itos: 

Obscrvab ilidade Uma variavcl é dita observável se pode ser estimada através de outras med idas c das 
restriçõ..:s do processo cm estado estacionário: 

Redundância- - Uma variável medida é dita redundante se fór observávclmesmo quando seu instrumento de 
medição é removido. 

2.2.Busca de Soluções Ótimas Sujeitas a Restrições 

A metodologia mais comum utili zada cm problemas semelhantes é a min imização de funções multi variáveis util izando 
o método dos multipl icadores de Lagrange (Edgar c Himmelblau, 19X9). O método foi desenvo lvido para otimizar, por 
exemp lo. uma função, de duas variáveis, do tipo t(x ,y ), sendo <jl (x,y) -~ O a condição de restrição ou constrangimento a 
ser obedecida. Lagrange define urna !unção aux iliar F(x, y, À) tal que: 

F(x. L À) - jix. r) + À ({J lx.r) (4) 

Onde, À é o multiplicador de Lagrange. 

i'f + À (~(/) = o 
i\· (~ ,. 

é'f" (~cp 
+À = 0 

t,· (-:]" 
q>(.Y. _l") =o 

(5) 

No pon to de min imo (múximo) da função , as derivadas parciais da função cm relação a x e a y se an ulam c podemos 
escrever a equação (5 ). Ternos três cqua<;õ..:s c três incógnit as: x, y e À c portanto podemos reso lver o problema. 
Observe que o tàto das derivadas parciais se an ularem no ponto de máximo ou mínimo c uma condição necessária e não 
suficien te. Após encontrar o resultado, devemos v..:rilica r se o ponto corresponde a um máximo ou mín imo. 

2.3.Aplicação dos Multiplicadores de Lagrange no Problema de Balanço de Massas 

Utilizando-se da metodologia dos multiplicadores de Iagrange para encontrarmos o mínimo da fun ção, que é a soma 
ponderada pelas incertezas dos erros quadrúticos entre o aj uste c a medi<;ào real, pode-se trans fo rmar a Eq. 2 cm: 
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\ I c ! I 

tP =L 2(M, - M,) + iLÀ.; L, a ii M 1 (5) 
I () i i-1 1-l 

1/!=(M - M/Q 1(M-M) + 2A1 AM (5a) 

,-:q, 
() 

,~ A-l i 

_ij_ =O 
<'M, 

_j'j__ = () 

<' Mx 

i11j! - () 
i ',( I 

l1._ = () 
,l,t, 

il_=O 
I'Àk 

III + k <'lfii<IÇ"</eS ( 6) 

De acordo com a formulação acima a Eq. 6 fornecerá um sistema de equações lineares de (m+k) equações e (m+k) 
incógnitas de so lução tri vial. 

3. EXEMPLOS 

Na Fig. I é apresentado como exemplo um circuito com dois reawrcs cm sé rie contendo cinco fluxos c os respectivos 
erros de medição. 

l'v12 

MI ;1 71, o - 1" ., M4 
I 

161 O l ·- :'u r_. ~ M1 / I .20 I.Í J 10" .. 

o 
~~~ t11 1" .. 

6_~ (j , :'"" 

Figura I Suposto diagrama de processo cm estado cstac ionúrio 

A partir dos dados f(lmecidos na Fig. I temos: 

• M vetor contendo todas as mcdi<;ões: 

M =[M 1 M, M, M 4 M 5 j=[l61 79 XO 20 6]] 

• rr - vetor contendo os desvios padrões absolutos de cada medição, tomando como base os va lores 
percentuais da Fig. I : 

iT =[rr1 ·M 1 a 2 ·M 2 a , ·M1 a 4 ·M4 a 5 · M5 ] 

0'= [ 0.05· 161 0.0 1·79 O,OI ·XO 0,1 20 0.05 63J 
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a =[x.os o.79 o.x 2 .1 ,15] 

• A é a matriz contendo os coelicicnt<.:s das cquaçôcs lineares de ba lanço do ci rcu ito (restrições); 

tMI-M c- M _, = 0 [ :) - I - I o ~m : 

1 :tf 1 - A! -1 -- A~/ , ~ O 
o -I 

A 

A função objcti vo do problema seria: 

Utilizando a límçào au.,iliar: 

' I 2 . 
t/J = L 2 (M;- M , ) + 2À 1(M, - M 2- M 1 ) + 2 À2(M, - M -1 - tH<) 

r-1 a i 

MI 

OJ 
M, 

' [::J - I ,l;f, 

l\·1 .j 

M, 

(7) 

(8) 

A partir das dcrivadas parciais é liici l notar que as cquaçôcs acima podem ser reescritas de urna maneira matricial c de 
forma mais genérica: substituindo, ( I I ) cm ( 12) se ohtém ( 13 ). 

i'tfi ~ 
!--= ---,- ( .-\/ 1 .H J} i 2,..! 1 O 

: (~ :\/1 (T I~ 

~- 1-L- ~(.\f _. -.H 2 ) ~À1 7. 0 
I< .11, "' 

_i}p_ -:: _ _2;-LH 1 :\1 ;) 2).
1 

+ 2A: O 

:r' .. tt; 
: ~~ lP ; 

- --- -. ( 11, 
" i (~ \/ ~ 

.\/ .j ) 2i.' 

; _i!__ ~ - __;__ ( M , - .H ,) - 2À, ~ O 

(~ .\ f' 
rr:. -

i~ .,-- 2( .H I-- .\1 2 -- AI d o 
i (~ ,..: I 

( r/> =2( .\/ : - . \t ..~ --:\1 _-. ) O 
i (' i., 

2.·1 .\I~ (I 

.1:\1 ~ (I 

.4(.\/ + i}.·I ';_) = O 

.H/ + A(J.-1
1 J = O 

.i(J.-11 J -- .·L\1 

i).= - (.-JQf) IAM] ( IJ) 

(9) 

- 2(_) 1
(M · M) t 2:1 1 À = 0 

1 r - 2(_) (Af - ,'14) = 2.4 À 

r ( ,"'/ - M) ~--(_)A À 

A1 = M-(_)A 1 (A(_)A 1
) 

1 AM 

Ou 

( 12) 

Substituindo o valor de À obtido cm (I~) na equação ( 12) obt ~m-sc a equação genérica para o balanço de massas 
dependendo das conexiics do circui to. das inccrtc/.as das mcdiçiics c das próprias medições. Na equação 14, P,, é 

comumentc denominada de matri1. de projcçào ( Edgard c 11 immclblau, 19X9). Teremos como resultado: 
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TABE LA I -· -- - - dos Dad --- --- . .. . - - - - --~- .. . bl - --

Original Reconciliado Desvio (a) 

Al i 16 1 159. 166X09790.>32 X.05 

' 
M~ 79 79,0 1765509.>4 71 0,79 

M l xo X0. 1491546%X62 O, X 

M .J 20 19. 1 ~W93X67X6X2 2 

-· 
AI ) 63 60.96X2 1601 X I XO 3. 15 

A part ir das Tabe las I c 2 pode-se verificar que os rcsu lwd,Js da presente metodologia de aj uste aplicada. o mín imo 
aj uste é possível de maneira que os erros sejam distribuídos proporcionalmente cm funçào das ince rtezas das medições 
c não aleatoriamente. Além disso, tem-se que ao final é possível determinar valores reconcil iados que respeitem as 
equações de fechamen to de balanço tanto global do s istema como individua l dos ekmcntos do c irc ui to. 

T A BELA 2 - Erros Res idua is da anúli sc 

lmbala nço do lmbalanço do 

I 
Valor da Função Objetivo 

elemento I elemento 2 

( M1 - M 2 M 1) ( A1 .1 A/4 ,\/ ,) 
FiMI . AI 2. M .l.A1 4 . M)) 

Original 
2 -3 I o 

( M1 = .11 , ) 

Reconciliado -I ,0090* 10' 12 I o I 0.670!\73752 

3.2.Recuperação de Todas as Variáveis Reconciliadas Mesmo Havendo Algumas não Medidas 

Em plantas industria is tem-se na maiori a dos casos um conjunto de vari,iveis relacionadas ao processo c que merecem 
atenção especial de amí li sc, entretanto nem sempre é possível medir todas elas. As Tabelas 3 c 4 mostram o resultado da 
metodologia aplicada no problema da Fig. I . Tal problema f(J i modificado retirando a variúvc l red undante c observave l 

M.• . Pode ser verificado na tabela que é possível recuperar M , usando uma equação de balanço do problema an terior. 

como por exemplo: M , = .H ,+ M , . 

TABE LA 3 Resumo dos dados do problema sem a medição 3 

M t 

M 2 

M1 

M4 

Mó 

Original 

( Mi AI ; ) 

Reconciliado 

Original I Reconciliado I Desvio (a) 

161 I (, I ,X I (>675929532 

I X.05 

79 7X.992 13475M 12 0.79 

X2)Q454 1 173 I 19 

20 19.9495X9X50420 

I 
1 -

63 6Vn49513 22699 3, 15 

T A BE LA 4 - Erros Res idua is da an úlise sem a medição 3 

lmbalanço do elcml' llto I 

( M 1-- M2 M 4 M 5 ) 

-I 

1,4210X5471 * 10-1
' 
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() 
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4. DETECÇÃO DE ERROS GROSSEIROS 

Problemas operacionais freqUentemente observados cm usinas em operação tais como. vazamentos, transbordos. 
movimentações manuais de material. instrumcntaçüo dcscalibrada. etc ., geram o aparecimento de grandes erros no 
fechamento dos balanços de massas. Por exemplo, a presença de um erro grosseiro seria identificada através da 
reconciliação. onde o valor de um determinado lluxo medido supera os intervalos de confiança do mesmo. indicando 
assim alguma t:dha ocorrida na tm:diçào ou em a lgum outro ponto gerador de anomalias na planta . 

Usualmente ao analisar-se um processo, cm estado estacionário, as variáveis são arbitrariamente interpretadas corno 
lendo comportamento twnnal , ou seja. sua fúnçüo de distribuição de probabilidade pode ser caracterizada por uma 
média (rt) c um desvio padrào(a) . E o interva lo de confiança com 95'X, de chances de a variável ocorrer é [-2cr +2cr). 
Entretanto, tal metodologia só é capaz de idcntilicar quando ocorrem erros grosseiros únicos c não oferece resultados 
viáveis pra detectar múltiplos erros grosseiros. 

O algoritmo pn:fcrido para detecção de erros grosseiros é o denominado MIMT (Modificd lterativc Measurcmcnt Tcst) 
( Derya ct ai.. 2000) qu.: é uma metodologia iterativa de di mi nação da mcdiçào mais suspe ita com restriçôes feitas às 
\'ariáveis ajustadas. O a lgoritmo cons iste cm rdirar a medida reconciliada que estiver mais tora do intervalo de 
confiança c após isso reconciliar as demais medidas novamente. O método é aplicado ciclicamente até que todas as 
medidas reconciliadas sejam accit:tvcis. 

5. TRABALHOS FUTUROS 

Existe a necess idade cm proposições futuras de agrupar dados de diferentes naturezas com o objetivo de reconciliação. 
Por exemplo, é muito comum cm plantas de b.:ncliciamcnto tk minérios a necessidade de se medir vazôes mássicas 
(tph) c também o teor. percentual , do minério desejado. Em posse de tai s resultados é desejável elaborar uma estratégia 
que possa reali zar um balanço global utilizando esses resultados, pois ambos acham-se intimamente correlacionados. 

Diversas abordagens estão sendo utilizadas para a detecção de erros grosseiros. Jú foi demonstrado que a eliminação de 
medições mais suspeitas a cada passo do algoritmo MIMT pode. cm alguns casos, não levar a identificação os 
verdadeiros erros grosseiros. Dentre as novas abordagens do problema podem ser destacadas aquelas que usam o MIMT 
modificado c outras que utilizam abordagens nào estatísticas como as baseadas cm inteligência artificial. 

A tendência natural da anúlise de dados de processo objctivando otimizaçào tende a passa r pela aná lise dinàmica dos 
componentes. o que pode resultar cm modelos matemúticos para o processo de maneira que seja possível simular o 
sistema mesmo cm modo ofl~linc . Além di sso. cm posse de modelos para o s istema pode-se projetar controladores 
digita is ou analógicos para melhoria de desempenho da planta ou mesmo para promover rejeição às perturbações 
inerentes ao processo. 

6. CONCLUSÕES 

No presente trabalho foi apresentada uma m..:todologia robusta para recon<.:iliaçào c fechamento de dados de balanço de 
massas que pode ser aplicada nas np..:raçiics diúrias de usinas de b..:neficiamcnto mineral. Ela pode ser utilizada para a 
recuperação de tndas as va riáveis n;conciliadas mesmo tendo algumas não medidas. A detecção de erros grosseiros de 
amostragem pode. também. ser utilizada como uma lerramcnta robusta para trabalhos envolvendo a otimizaçào de 
processos cm usinas do: bcncliciamcnto de min0rios. 
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