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RESUMO

Dada a frequente variação das propriedades minerais ao longo do depósito de pirocloro de
Araxá, ainda que realizado um bom tabalho de homogeneização previamente à alimentação dos
processos de beneficiamento, é esperada a operação com padrões de qualidade e performance
abaixo do desejado, ou mesmo muito acima do previsto. Estes resultados poderiam ser
melhorados se determinados os parâmetros de composição do blend que mais influenciam na
rota de beneficiamento, e então agrupados os tipos de matérias-prima por estes, apresentando
as configurações operacionais de referência ótima para cada grupo. Associar os parâmetros
físicos e químicos das operações de beneficiamento mineral à um Benchmark do processo
reflete na redução do custo produtivo, otimiza o recurso mineral e promove maior estabilidade
nos processos subsequentes da cadeia produtiva que emprega o mineral de interesse. A
condução de uma análise exploratória abrangente de dados para identificar quais as
características do minério de maior relevância para a rota de processo, associada ao emprego
de algoritmos de Aprendizado de Máquinas para o agrupamento da matéria-prima (minério) e
associação destes à variáveis de referência no benchmark do processo, é uma alternativa para a
padronização e melhoria dos processos de beneficiamento mineral. Métodos de agrupamento
foram empregados, associados à algoritmos embasados na teoria de benchmarking, com
critérios definidos pela equipe de processos de tal forma à referenciar o melhor momento de
operação das pilhas de cada cluster. Foi criada uma interface prática com o usuário para
obtenção dos melhores referenciais para ajuste do processo. Os resultados foram aferidos
através do tempo médio de adaptação e estabilização do processo após o início do processo de
uma nova pilha de minério homogeneizado, bem como o tempo médio necessário para
atingimento do melhor resultado de processamento. Foram também aferidos os ganhos diretos
com a recuperação metalúrgica do processo. Os resultados foram promissores, sendo observada
a redução no tempo de adaptação e estabilização do processo após a transição de pilhas, bem
como no atingimento do benchmark. Destaca-se também os ganhos na recuperação metalúrgica,
que refletem na redução do consumo de minério e consequente redução dos custos de produção,
e como resultados indiretos a racionalização do uso das barragens de rejeito e vida útil do
depósito mineral.
Palavras-chave: Tratamento de Minérios; Pirocloro; Aprendizado de Máquina; Clusterização.

ABSTRACT

Given the frequent variation of mineral properties throughout the Araxá pyrochlore deposit,
even if a good homogenization work has been carried out before feeding the processing plants,
an operation with quality and performance with a high variety standard is expected. These
results could be improved and standardized if the blend composition parameters that most
influence the processing route are determined, and then the types of raw materials are grouped
by them, finally presenting a great reference with operational settings for each group.
Associating the physical and chemical parameters of a unit operation though benchmarking or
even an optimal reference of metallurgical recovery and product quality reflects in the reduction
of the production cost, optimization of the mineral resource and promotion of greater stability
in the subsequent processes of the production chain that uses the mineral of interest. Conducting
a comprehensive exploratory data analysis to identify which characteristics of the ore are most
relevant to the process route, associated with the use of Machine Learning algorithms for
grouping the raw material (ore) and associating these with reference variables in the process’
benchmark is a reasonable alternative for the standardization and improvement of mineral
processing units. Clustering methods through Decision Tree and K-Means were employed,
associated with algorithms based on the theory of benchmarking, with criteria defined by the
process team in order to reference the best moment for processing the ore piles of each cluster.
A clean user interface was created to obtain the best references for adjusting the process. The
results were measured taking as reference the average time of adjustment and stabilization of
the process after the start of the process of a new pile of homogenized ore, as well as the average
time needed to achieve the best processing result. Direct gains from the metallurgical recovery
of the process were also measured. The results were promising, with a reduction in the
adjustment time and stabilization of the process when starting the process of a new ore pile, as
well as reaching the benchmark. Also noteworthy are the gains in metallurgical recovery, which
reflect a significant saving in ore consumption and a consequent reduction in production costs,
hence the rationalization of the use of tailings dams and life of the mineral deposit.
Keywords: Mineral processing; Pyrochlore ; Machine Learning; Clustering.

1 INTRODUÇÃO
De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (2018), os bens minerais
têm uma importância significativa para a sociedade, a tal ponto que as fases de evolução da
humanidade são divididas em função dos tipos de minerais utilizados: idades da pedra, do
bronze, do ferro, etc. Estes bens são transformados em produtos para diversas finalidades
fundamentais para o desenvolvimento social, com destaque para a utilização nas indústrias
agrícolas, de construção civil, automobilísticas e de alta tecnologia.
Segundo Luz e Lins (2010), substância mineral ou simplesmente mineral, é todo corpo
inorgânico de composição química e de propriedades físicas definidas, encontrado na crosta
terrestre. Minério é toda rocha constituída de um mineral ou agregado de minerais contendo um
ou mais minerais valiosos, que podem ser aproveitados economicamente. Esses minerais
valiosos, aproveitáveis como bens úteis, são chamados de minerais-minério. O mineral ou
conjunto de minerais não aproveitados de um minério é denominado ganga.
Ainda segundo Luz e Lins (2010), frequentemente um bem mineral não pode ser utilizado tal
como é lavrado. Quando o seu aproveitamento vai desde a concentração até a extração do metal,
por exemplo, a primeira operação traz vantagens econômicas (e energéticas) à metalurgia,
devido ao descarte de massa (rejeito), alcançado na etapa de concentração, ora denominada
Tratamento de Minérios. Por outro lado, nem sempre é possível concentrar o minério, e para
estes casos o aproveitamento dos recursos minerais só é viável partindo se direto para a extração
do metal por processos de metalurgia extrativa ou transformação.
O Tratamento de Minérios compreende da separação seletiva de minerais por meio de
operações unitárias, que baseiam-se nas diferenças de propriedades entre o mineral-minério (o
mineral de interesse) e os minerais de ganga. Entre estas propriedades se destacam: massa
específica (ou densidade), suscetibilidade magnética, condutividade elétrica, propriedades de
química de superfície, cor, radioatividade, forma etc. Em muitos casos, também se requer a
separação seletiva entre dois ou mais minerais de interesse (LUZ; LINS. 2010).
Segundo Porphírio et al. (2010), o conhecimento das características principais dos minerais
contidos em amostras representativas do tipo run of mine, é feito sobre fragmentos de rochas,
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e/ou em amostras e produtos granulares representativos. Esse procedimento auxilia o
engenheiro de processo com informações que estejam relacionadas diretamente ao
desenvolvimento e otimização das técnicas de beneficiamento mineral para fins metalúrgicos.
É necessário que as informações colhidas nos estudos de mineralogia aplicada ao
beneficiamento não se limitem apenas à identificação dos constituintes da amostra, mas que
apresentem sempre avaliações quantitativas ou semiquantitativas desses constituintes. Estes
estudos mineralógicos devem ser definidos e orientados à luz de métodos de separações e
concentrações, objetivando melhores recuperações dos minerais valiosos (PORPHÍRIO et al.,
2010).
Ainda de acordo com Porphírio et al. (2010), os minérios apresentam, em geral, características
e peculiaridades próprias e, devido a isto, frequentemente, processos tecnológicos adequados
para um dado minério, nem sempre poderão ser efetivos para um minério similar. Sabendo-se
que em um determinado depósito podem ocorrer variações e alterações nas: composição
mineralógica devidas à distribuição aleatória do mineralminério no depósito; granulometria do
mineral de interesse; e na sua relação dos minerais de ganga, e entre outros, é fundamental que
o especialista em mineralogia aplicada tenha bons conhecimentos das diferentes etapas de
beneficiamento e saiba da importância das características dos minerais que poderão ajudar e/ou
entenda o comportamento de um minério numa operação particular de beneficiamento.
PORPHÍRIO et al. (2010) ainda coloca que, a partir desses conhecimentos, consegue-se até
prever, com uma certa segurança, tanto a recuperação como os problemas e dificuldades que
poderão ocorrer no desenvolvimento dos estudos de beneficiamento. Os resultados das
investigações mineralógicas qualitativas e quantitativas juntamente com aquelas fornecidas
pelas análises químicas devem ser suficientes para orientar o planejamento das sequências e/ou
etapas adequadas ao beneficiamento.
Acerca do escopo de estudos de mineralogia, PORPHÍRIO et al. (2010) expõe que apesar da
variedade dos tipos de minérios ou diversificação dos produtos gerados por determinados
processos de concentração, alguns ítens devem ser observados, pois são fundamentais na
caracterização mineralógica aplicada aos processos de beneficiamento. Muitos desses ítens
podem ser obtidos por intermédio de estudos por microscopia óptica, incluindo:
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A análise mineralógica qualitativa que identifica todos os minerais;



A análise mineralógica semiquantitativa por meio de avaliações e cálculos
semiquantitativos das proporções percentuais de todos os minerais do minério;



A determinação do grau de liberação por meio das avaliação e cálculo das percentagens
de liberação do mineral de interesse com relação a sua ganga, bem como estudos do
comportamento dos grãos mistos;



As medidas de reflectividade dos minerais opacos;



As fotomicrografias de situações mineralógicas marcantes que podem ser conclusivas
de determinados fenômenos relativos a formação dos minerais do minério;



As identificações mineralógicas por difratometria de raios X (DRX) e microscopia
eletrônica de varredura (MEV);



Complementação e compatibilização dos estudos mediante os resultados de análises
químicas dos elementos principais e os chamados traços.

De acordo com Shimizu et al (2012), o produto das múltiplas técnicas passíveis para a
caracterização tecnológica de minérios pode ser conjugado à uma análise estatística de
agrupamentos, comumente denominada clusterização. Estes agrupamentos permitem a
classificação de tipos de minérios por similaridade de composição e/ou performance no
processamento mineral.
A clusterização, ou Análise de Agrupamentos, é a tarefa de dividir uma população ou um
complexo de dados em vários grupos, de modo que as informações dispostas nos mesmos
grupos sejam mais semelhantes em sua população do que aquelas em outros grupos. Em suma,
o objetivo é segregar grupos com traços semelhantes e atribuí-los a clusters (KAUSHIK, 2016).
A Figura 1 é exemplifica uma clusterização da população norte-americana com base nos seus
ganhos e despesas.

15

Figura 1: Clusterização da população americana por ganhos e despesas.

Fonte: Adaptado de Srivastava, 2013.
Conforme disposto por Srivastava (2013), a indústria de Data Analytics é dominada por
modelagens objetivas matemáticas, como uma árvore de decisão e regressão. Se a árvore de
decisão realiza segmentações das informações em análise, a aplicação de técnicas muito
abrangentes pode ser desnecessária quando utilizadas técnicas de clusterização. O processo de
clusterização gera agrupamentos naturais e não depende de nenhuma função de objetivo de
condução. Portanto, um agrupamento pode ser usado para analisar uma gama de variáveis em
diferentes atributos de destino, não necessariamente correlatas às variáveis de outro
agrupamento.
SRIVASTAVA (2013) exemplifica que, se uma árvore de decisão é construída sobre a
lucratividade do cliente nos próximos 3 meses, essa segmentação não pode ser usada para criar
uma estratégia de retenção para cada segmento. Se a segmentação foi desenvolvida por meio
de clusterização, tanto a estratégia de retenção quanto a de lucratividade podem ser construídas
nesses segmentos.
Os princípios da clusterização podem ser empregados para o agrupamento de características
que compõe determinadas formações de um depósito mineral, formando um cluster de
tipologias (GINSBERG, D. W.; WHITEN, W. J., 1991).
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Segundo Birkinshaw (2000), um agrupamento

bem realizado

estimula o aumento da

produtividade através de entradas de processo especializadas e específicas, acesso à
informações mais representativas e sinergias. Além disso, promove rápida inovação através de
pesquisas contínuas do processo e formação de novas linhas para o processo.
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2 JUSTIFICATIVA
Em alguns depósitos de minerais são observados muitos tipos de minerais em graus de
transformação distintos. Este fato é observado no depósito mineral de pirocloro de Araxá, Minas
Gerais, em exploração pela parceiria entre a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração
e a Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá .
Tendo em vista as distintas concentrações e composição mineralógica devidas à distribuição
aleatória do mineral-minério em no depósito, as variações de granulometria do mineral de
interesse, e da sua relação dos minerais de ganga, os processos de concentração dos minerais
de interesse são dimensionados em rotas de processo para referências médias, tomando-se
algumas premissas estatísticas para o depósito a ser explorado.
No entanto, diante da variação das propriedades mencionadas ao longo do depósito mineral,
ainda que realizada uma homogeneização eficiente previamente à alimentação dos processos
de beneficiamento, muitas vezes é observada uma operação com padrões de qualidade e
performance abaixo do desejado, ou mesmo muito acima do previsto.
Uma baixa performance em uma rota de beneficiamento mineral sinaliza uma perda maior do
material de interesse, que está diretamente relacionada à sustentabilidade do negócio. A
sustentabilidade na exploração de um recurso mineral é associada à rotas de processo de menor
impacto sócio-ambiental, ou que disponha de recursos que minimizem estes impactos, e ao uso
do recurso de forma racional, minimizando suas perdas.
Uma menor qualidade no processo sinaliza a entrega do material concentrado com maior grau
de impurezas, que tem impacto nas cadeias produtivas subsequentes e na qualidade do produto
final.
Estes resultados poderiam ser melhorados se determinados os parâmetros de composição
mineralógica que mais influenciam em uma rota específica de beneficiamento, agrupados os
tipos de matérias-prima por estes parâmetros, e apresentadas configurações operacionais de
referência positiva para aquele grupo específico.
18

Associar os parâmetros físicos e químicos de uma operação unitária de beneficiamento mineral
à um Benchmark ou até mesmo um ponto ótimo da recuperação metalúrgica e qualidade do
produto reflete na redução do custo produtivo, otimiza o recurso mineral e promove maior
estabilidade nos processos subsequentes da cadeia produtiva que emprega o mineral de
interesse.
O uso de algoritmos de Aprendizado de Máquina para o agrupamento da matéria-prima
(minério) e associação destes à variáveis de referência de processo que promoveram bons
resultados de performance e qualidade é uma alternativa para a padronização e melhoria dos
processos de beneficiamento mineral.
Diante das colocações dos parágrafos acima, a ampla variabilidade dos parâmetros de
mineralogia, química e física dos minerais encontrados no depósito de pirocloro do Complexo
Carbonatico de Araxá pode ter seus reflexos no processo de beneficiamento minimizados por
algoritmos de Aprendizado de Máquina, permitindo uma melhoria na performance e qualidade
das operações de concentração deste mineral.
Um desdobramento aprofundado da influência da mineralogia e formação de grupos distintos
de minérios para o processo também favoreceria a adoção de estratégias mais assertivas para a
obtenção de resultados satisfatórios em termos de performance e qualidade. Esta abordagem
ainda abre portas para modelos de predição que minimizam o extenso volume de testes em
escala de bancada para subsidiar as atividades de planejamento de lavra e trabalhos voltados
para geometalurgia.
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3 OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho é identificar estratégias ótimas de operação para distintos grupos
de minério existentes no depósito mineral de pirocloro do Complexo Carbonatico de Araxá.
Os objetivos específicos deste trabalho são:


Entender o impacto das componentes químicas, minerais e metalúrgicas dos dados
disponíveis referentes à formação das pilhas de minério, associando-os com os dados
oriundos das operações de concentração do pirocloro pertencentes à Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração;



Agrupar o minério a ser concentrado em função dos fatores de maior relevância;



Eleger o melhor modelo de agrupamento dentre os utilizados;



Estruturar um modelo de referência operacional orientada ao ponto ótimo;



Avaliar a evolução de performance obtida ao final do trabalho;
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1 Tratamento de Minérios
4.1.1 Teoria do Tratamento de Minérios
De acordo com Luz & Lins (2010), o Tratamento de Minérios consiste de operações − aplicadas
aos bens minerais − visando modificar a granulometria, a concentração relativa das espécies
minerais presentes ou a forma, sem contudo modificar a identidade química ou física dos
minerais.
Ainda segundo Luz & Lins (2010), as operações de concentração, inseridas no Tratamento de
Minérios, correspondem à separação seletiva de minerais e baseiam-se nas diferenças de
propriedades entre o mineral-minério (o mineral de interesse) e os minerais de ganga. Entre
estas propriedades se destacam: massa específica (ou densidade), suscetibilidade magnética,
condutividade elétrica, propriedades de química de superfície, cor, radioatividade, forma etc.
Em muitos casos, também se requer a separação seletiva entre dois ou mais minerais de
interesse.
Segundo Chaves (2013), para o desenvolvimento de rotas eficientes de tratamento de minérios,
é de suma importância que as características que possam ser utilizadas para sua diferenciação
sejam conhecidas. Assim sendo, apela-se para um programa robusto de caracterização
tecnológica que contempla diversas técnicas utilizadas para distintos fins. Ademais, esta
caracterização subsidia as estratégias de operação das usinas de concentração mineral ao
conferir maior previsibilidade do processo de acordo com as informações do minério em
processo.
4.1.2 Caracterização Tecnológica
Para o desenvolvimento de novas rotas de processo, é comum que uma extensa gama de técnicas
sejam empregadas para realizar a caracterização tecnólogica de forma abrangente, afim de
permitir a identificação das propriedades que possam ser utilizadas como diferenciadoras no
processo de concentração (PORPHÍRIO et al, 2010).
De acordo com Porphírio et al (2010), devido ao tipo da matéria-prima que constitui o minério
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e quando se pretende caracterizá-lo tecnologicamente, são úteis as abordagens voltadas para a
identificação dos minerais presentes no minério; a determinação dos compostos cristalinos e da
composição química dos minerais; determinação do grau de liberação do mineral de interesse
e análises semiquantitativas mineralógicas.
Segundo Dunham & Vann (2007), na rotina operacional das usinas de beneficiamento mineral
as informações que representam as características específicas do minério em processo
favorecem a adoção de estratégias operacionais mais eficientes, com menor tempo de
estabilização na transição de pilhas homogenizadas ou frentes de lavras diferentes.
Desta forma, nos casos em que há um resultado satisfatório dos indicadores de reconciliação
dos dados de processo, as informações utilizadas para o planejamento da lavra podem ser
substanciais para o traçado das estratégias operacionais. Segundo Chieregati et al (2008), a
reconciliação é uma prática desenvolvida na maior parte das empresas de mineração e pode ser
definida como a comparação entre uma estimativa e uma medição, ou seja, entre características
químicas, mineralógicas e de processo dos minérios, estimados pelos modelos geológicos da
jazida e os teores aferidos na usina de beneficiamento.
As características utilizadas no planejamento da lavra, extendidas para os modelos de
reconciliação, são determinadas por técnicas padronizadas de caracterização tecnológica.
Segundo Magalhães et al (2019), nos últimos anos os projetos e depósitos minerais mudaram
radicalmente seus paradigmas, buscando integrar minas e metalurgia para aumentar a
produtividade. De acordo com Turner-Saad (2010), ao integrar informações sobre geologia,
planejamento da lavra e recuperação metalúrgica, é possível melhorar a compreensão e o
conhecimento de um depósito mineral, obtendo assim uma melhor utilização de reservas e
recursos minerais.
De acordo com Dunham & Vann (2007), a caracterização do depósito quanto à sua recuperação
metalúrgica para as rotas pré-existentes é também um fator decisivo para a composição do
planejamento da lavra e consequente estratégia de operação no tratamento de minérios.
Segundo Magalhães et al (2019), esta caracterização pode ser realizada com testes em escala
de bancada ou piloto representando a rota de processo existente.
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Os processos de flotação são normalmente otimizados por meio de mudanças na dosagem de
reagentes e nos tempos de residência, sem diretamente analisar as eventuais alterações na
mineralogia da máteria prima, como na formação das pilhas de minério homogeneizado ou
frentes de lavra distintas (LAMBERG & ROSENKRANZ, 2014).
Segundo Gharai & Venugopal (2016), compreender a influência da mineralogia no desempenho
do processo é uma parte inerente da otimização da cadeia de valor da mina por meio da
geometalurgia. Ao combinar dados mineralógicos com dados de desempenho do processo em
bancada, é possível derivar um modelo preditivo para recuperação metalúrgica de processo com
base na mineralogia do material de alimentação.
4.1.2.1 Caracterização Química
Para a caracterização química do material, substancial para o planejamento da lavra, a
fluorescência de raios X, nos últimos anos, tornou-se uma técnica universal de análise de
materiais (GOMES, 1984).
A fluorescência de raios X (XRF) é uma técnica analítica que pode ser utilizada para determinar
a composição química de uma ampla variedade de tipos de amostras, incluindo sólidos, líquidos,
pastas e pós soltos. A fluorescência de raios X também é usada para determinar a espessura e a
composição das camadas e revestimentos. Ela pode analisar elementos desde o berílio (Be) até
o urânio (U) em faixas de concentração de 100% de peso em níveis de ppm inferiores
(MALVERN PANALYTICAL, 2020).
Na fluorescência de raios X, o processo de excitação da amostra deve-se à irradiação por um
feixe primário de raios X, que resulta na produção de uma radiação secundária devido à
característica dos elementos químicos presentes. Conhecendo-se os ângulos de reflexão e as
intensidades da radiação, é possível, não só identificar esses elementos, como também proceder
à quantificação (GOMES, 1984).
Segundo Malvern Panalytical (2020), a tecnologia usada para a separação (dispersão), a
identificação e a medição de intensidade de um espectro de fluorescência de raios X da amostra
dá origem a dois tipos principais de espectrômetros: sistemas de dispersão por comprimento de
onda (WDXRF) e de energia dispersiva (EDXRF).
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O conceito básico de todos os espectrômetros é uma fonte de radiação, uma amostra e um
sistema de detecção. Em espectrômetros WDXRF, a ampola de raios X que atua como fonte
irradia uma amostra diretamente, e a fluorescência proveniente da amostra é medida com um
sistema de detecção dispersiva por comprimento de onda. A radiação característica vinda de
cada elemento individual pode ser identificada com a análise de cristais que separam os raios
X com base em seu comprimento de onda, ou, ao contrário, suas energias. Esse tipo de análise
pode ser feito tanto pela medição da intensidade dos raios X em diferentes comprimentos de
onda um após o outro (sequencial) ou em posições fixas, medindo as intensidades de raios X
em diferentes comprimentos de onda todos ao mesmo tempo, denominado simultâneao
(MALVERN PANALYTICAL, 2020).
Em espectrômetros EDXRF, a ampola de raios X que atua como fonte irradia uma amostra
diretamente, e a fluorescência proveniente da amostra é medida com um detector de energia
dispersiva. Esse detector é capaz de medir as energias diferentes da radiação característica que
vem diretamente da amostra. O detector pode separar a radiação da amostra na radiação de
diferentes elementos presentes na amostra. Essa separação é chamada de dispersão
(MALVERN PANALYTICAL, 2020).
4.1.2.2 Caracterização por Difração de Raios X
De acordo com Antoniassi et al (2012) a difração de Raios X vem sido amplamente empregada
na caracterização metalúrgica e estudos geometalúrgicos.
Segundo Rodrigues (2005), quando um feixe de raios X é lançado sobre um monocristal,
diversos fenômenos podem ocorrer em razão da interação radiação-matéria. Um deles é a
difração, que é uma pequena parte do feixe incidente que emerge do cristal com o mesmo
comprimento de onda, porém numa direção diferente. A matemática da interferência entre
ondas mostra que, se o ananjo de átomos absorvedores e retransmissores de raios X for
periódico, isto é, cristalino, ocorrerá o fenômeno da difração, ou seja, uma parte da energia do
feixe incidente será desviada para uma única direção, chamada feixe difratado (RODRIGUES,
2005).
Ainda de acordo com Rodrigues (2005), de um feixe de raios X incidente numa dada direção
em relação ao cristal, raios X de mesmo comprimento de onda incidente sairão do cristal, sendo
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que uma parte será transmitida na mesma direção e outra será difratada, fazendo um ângulo 2θ
com o feixe transmitido, conforme exposto na Figura 2. O ângulo θ é denominado ângulo de
Bragg, que traduz de forma importante as informações sobre o arranjo dos átomos de um cristal
e consequentemente de sua identidade mineralógica e é amplamente utilizado na análise de
quantização de fases. A altura, largura e as posições dessas reflexões podem ser usados para
determinar de forma precisa a estrutura do material (RODRIGUES, 2005).

Figura 2: Arranjo de átomos, absorvedores e retransmissores de raios X, periódicos (cristal),
provocando a difração de um feixe incidente espalhado com o ângulo 2θ.

Fonte: Rodrigues, 2005.
A análise quantitativa, através do refinamento de Rietveld (RIETVELD, 1969), é um método
amplamente utilizado para a caracterização de todas as fases minerais existentes,
simultaneamente, sem grande consumo de tempo, de pessoal e de equipamento. Esse método é
baseado na comparação do padrão de difração de raios-x observado e um padrão calculado dos
dados de estruturas (parâmetros cristalográficos) das fases existentes, fazendo uso do método
matemático de mínimos quadrados para refinar os perfis teóricos dos picos de difração até que
esses perfis apresentem muito próximos dos perfis medidos. Após a preparação das amostras,
todas as medidas e todos os cálculos podem ser feitos automaticamente através de softwares já
acoplados aos equipamentos (RODRIGUES, 2005).
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A técnica de difração de raios X (DRX) conjugada a análise estatística de agrupamento (cluster
analysis) é utilizada para a classificação de tipos de minério por similaridade de composição
mineralógica (variações de assembleias mineralógicas e conteúdo dos minerais presentes),
agrupando amostras de ambientes geológicos análogos e que podem apresentar comportamento
semelhante no processamento mineral (SHIMIZU et al, 2012 apud ANTONIASSI et al, 2012).
A implementação da análise de agrupamento por difração de Raios-X também vem se destacado
em estudos recentes de caracterização de minério e geometalúrgicos. Esta ferramenta permite
que domínios geológicos ou tipos de minério sejam classificados, distinguindo grupos de
amostras com composições mineralógicas distintas e suas implicações potenciais na exploração
mineral e/ou comportamento de processamento, sem a necessidade de conhecimentos mais
profundos das fases existentes (ANTONIASSI et al, 2012).
4.1.3 Desafios da atualidade
O objetivo geral de uma planta de Tratamento de Minérios é obter um concentrado com as
especificações mínimas definidas pelos clientes, sejam eles internos ou internos à cadeia
produtiva (HODOUIN et al., 2020). A otimização das operações de concentração em tempo
real é um grande desafio da atualidade, contemplando os ajustes das condições operacionais
das várias operações unitárias como função do minério alimentado, taxas de alimentação, custos
dos reagentes utilizados, uso da energia elétrica e outros fatores (HERBST et al., 1995 apud
HODOUIN et al., 2020).
Ainda de acordo com Houdin et al (2020), a complexidade do processo de otimização de uma
planta de tratamento de minérios é majoritariamente resultante da integração entre as operações
unitárias. Dado o fato, a otimização destas é geralmente realizada com abordagens
indivualizadas, com objetivos e estratégias de controle distintas (BECK et al, 2016).
Segundo Ding et al (2017), com o advento da Indústria 4.0, três abordagens distintas vem sido
empregadas para a otimização das operações unitárias: Sistemas de Controle Regulatórios e
Avançados baseados em modelos físico-matemáticos; Técnicas de Inteligência Artificial e
Aprendizado de Máquina baseadas em modelos de processos heurísticos e empíricos; e os
Sistemas Especialistas de Controle baseados em lógicas fuzzy e princípios similares.
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Segundo Mnih et al (2015), o avanço dos conceitos de Aprendizado de Máquina combinados
com o advento da Internet das Coisas, Big Data e a quarta revolução industrial, abrem portas
para uma nova era da otimização de processos.
Com o atualmente grande volume de dados de processo e depósito mineral e a disponibilidade
de técnicas e tecnologias, uma das abordagens importantes da indústria de tratamento de
minérios diz respeito à quais variáveis de processo e da matéria prima são impactantes na
performance desejada, e com base nisso definir como obter os dados de forma confiável para
sustentar as estratégias operacionais (DUIJVENBODE, et al. 2020).
Diante do cenário exposto por Duijevnbode et al (2020), combinado às oportunidades
mencionadas por Ding et al (2017), Mnih et al (2015) e Gharai & Venugopal (2016), que o
presente trabalho se propõe à trazer uma oportunidade de otimização do processo de tratamento
de minérios do pirocloro por meio de técnicas avançadas de agrupamento e predição.

4.2 A Tecnologia do Nióbio
Segundo Melo (2017), o elemento nióbio possui certas características particulares que o torna
especialmente cobiçado por países desenvolvidos nas indústrias automotiva, aeroespacial,
bélica e nuclear. Este é altamente demandado por nações como Países Baixos, China e Estados
Unidos.
O nióbio (Nb) é, na atualidade, um metal principalmente extraído dos minerais columbita e
pirocloro (JUNIOR, 2014). Contudo, o mesmo está presente em muitos dos minerais de tântalo
devido às suas características químicas similares, e pode ser obtido também, por exemplo, a
partir da loparita, euxenita, manganotantalita e samarskita.
A importância do níobio é explicada pelos ganhos expressivos obtidos nas propriedades das
ligas que o utilizam. Devido a tais propriedades, o metal é altamente empregado em turbinas de
aviões, automóveis, gasodutos, tomógrafos de ressonância magnética, lentes óticas, estruturas
de transporte de óleo e gás, lâmpadas de alta intensidade, bens eletrônicos e, por fim, nas
indústrias aeroespacial, bélica e nuclear (MELO, 2017).
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De forma geral, o nióbio atua como refinador de grãos e endurecedor em aços de alta resistência
e baixa liga, simultaneamente melhorando a resistência mecânica, resistência à altas
temperaturas, tenacidade e resistência à corrosão. Estes aços são utilizados em dutos, indústria
de transportes e aplicações estruturais (Roskill Information Services Ltd., 2009).
Ainda segundo a Roskill Information Servies Ltd. (2009), quantidades apreciáveis de nióbio
estão contidas em superligas de níquel, cobalto e ferro utilizadas para aplicações em alta
temperatura, como em componentes de turbinas aeronáuticas, turbinas à gás, subconjuntos de
foguetes, sistemas de turbocompressores e equipamentos de resistência ao calor e a combustão.
As ligas contendo nióbio são também utilizadas na fabricação de imãs supercondutores
aplicados em imageamento por ressonância magnética, instrumentos de ressonância magnética
nuclear e aceleradores de partículas.
Como aplicações recentes, é possível ainda destacar o uso do ácido nióbico que atua como um
catalisador na conversão de óleo de palma em biodiesel (Tantalum-Niobium International Study
Center, 2016), na fabricação de óxidos de titânio e nióbio para bateriais recarregáveis de lítio e
ainda em filmes de óxidos de nióbio para células solares (Fernandes et al., 2019).
Em função da evolução das aplicações do nióbio na engenharia de materiais, o uso deste
elemento ganha progressivamente maior destaque na mídia e no cenário produtivo do Brasil
(Galileu, 2019).
4.2.1 A história do Nióbio
Segundo o DNPM (2001) O nióbio (Nb) ou colômbio (Cb) é um elemento metálico de número
atômico 41 na Tabela Periódica dos Elementos Químicos. Sua massa específica é de 8,57 g/cm3 ,
pouco superior à do ferro, e seu ponto de fusão é de 2.468º C. À temperatura ambiente resiste
bem à ação de ácidos clorídrico (até 35%), sulfúrico (até 95%), nítrico concentrado, fosfórico,
crômico, acético, fórmico e cítrico. Possui baixa resistência à oxidação e tem a propriedade da
supercondutividade em temperaturas inferiores à -264º C.
Ainda de acordo com DNPM (2001), a descoberta desse metal deu-se no início do século
passado, por Charles Hatchett, na Inglaterra. A origem do seu nome foi uma homenagem à
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América, de onde proveio o mineral, do qual o metal foi separado e denominado por ele como
columbium.
De acordo com o Tantalum-Niobium International Study Center (2019), o nióbio foi descoberto
por Charles Hatchett em 1801, quando este analisou um espécime de um mineral desconhecido
da coleção do Museu Britânico em Londres. Este era um mineral preto pesado obtido da coleção
do primeiro governador de Connecticut, John Winthrop. O mineral, mais tarde chamado
columbita, foi encontrado perto de New London, Connecticut. Charles Hatchett determinou que
esse mineral continha uma "nova terra", o que implicava que um novo elemento havia sido
encontrado. Ele chamou esse elemento de colombo aparentemente em referência à sua origem
como América.
Ainda segundo o Tantalum-Niobium International Study Center (2019), em 1809 William Hyde
Wollaston analisou amostras de minerais de columbita e tantalita e alegou que columbium e
tantalum eram o mesmo elemento. Não houve disputa quanto à sua conclusão até Heinrich Rose,
em 1844, conseguir distinguir esses dois elementos por suas diferenças no estado de valência,
com o columbio exibindo +3 e +5 estados e tântalo +5 apenas como entidades estáveis. Ele
renomeou o columbio como nióbio, em homenagem a Niobe filha de Tantalo da Mitologia
Grega.
As semelhanças químicas dos óxidos desses dois elementos dificultaram a separação dos
químicos da época, e isso foi finalmente alcançado por Jean Charles Galissard de Marignac em
1866. Marignac desenvolveu um procedimento para separá-los através do uso de potássio sais
duplos de fluoreto de tântalo e nióbio. O oxifluoreto de nióbio e potássio K2NbOF7 possui uma
solubilidade muito alta em comparação com o fluoreto de tântalo e potássio K2TaF7. O columbio
e o nióbio mostraram ser o mesmo elemento (TANTALUM-NIOBIUM INTERNATIONAL
STUDY CENTER, 2019)
O Tantalum-Niobium International Study Center (2019) ainda informa que os nomes columbio
e nióbio foram usados para identificar esse elemento por quase mais um século, sendo o
columbio o preferido nas Américas. Somente em 1949, a União Internacional de Química Pura
e Aplicada (IUPAC) adotou oficialmente o nióbio como o nome desse elemento. Os velhos
hábitos morrem lentamente, e alguns metalurgistas continuam usando o termo columbio até
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hoje.
A ocorrência de nióbio na natureza está associada aos pegmatitos, sob a forma de colombitatantalita, ou associada a carbonatitos de maciços alcalinos, constituindo-se o mineral
denominado pirocloro (DNPM, 2001).
Desde 1932, o ferro-nióbio vem sendo utilizado para melhorar a qualidade dos aços e, como
carboneto, é utilizado para a fabricação de ferramentas de corte rápido. No final da última guerra
mundial o nióbio começou a ter emprego em propulsores a jato. O Governo dos Estados Unidos,
reconhecendo a sua importância, fez grandes compras de minerais de colômbio e tântalo, para
garantir o suprimento de demandas eventuais (TANTALUM-NIOBIUM INTERNATIONAL
STUDY CENTER, 2019).
Ainda segundo o Tantalum-Niobium International Study Center (2019), o nióbio e o tântalo
apresentam-se sempre juntos e têm propriedades análogas, o nióbio com densidade igual a 8,57
e o tântalo igual a 16,60. Seus minerais principais são as colombitas-tantalitas, formando uma
série isomorfa de nióbio-tantalatos de ferro e manganês, com teores variados de óxido de nióbio
(Nb2O5) e de óxido de tântalo (Ta2O5). São chamados de colombitas os minerais com
predominância de nióbio, e tantalitas aqueles em que predomina o tântalo, não havendo,
entretanto, limites precisos para esta definição. As colombitas e tantalitas são minerais de
ambientes pegmatíticos, confundindo-se com magnetita, ilmenita e cassiterita pela cor negra e
o brilho semelhante.
Segundo o DNPM (2001), até ao final da década de 50, o nióbio era obtido como um subproduto
do tratamento das colombitas e tantalitas, minerais pouco abundantes, o que implicava em
elevado preço e uso restrito na produção de um tipo especial de aço inoxidável e de algumas
superligas. Com as descobertas de significativas reservas de pirocloro, com destaque para
aquelas de Araxá (MG), e diante da viabilidade técnica do seu aproveitamento no início da
década de 60, ocorreu uma transformação radical no cenário de oferta, preços e da
disponibilidade nos mercados.
A principal aplicação do nióbio dá-se nos chamados aços de baixa liga e alta resistência (HSLA),
utilizados em tubulações de grandes diâmetros, usados na construção civil, em obras de grande
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porte e na indústria automobilística (TANTALUM-NIOBIUM INTERNATIONAL STUDY
CENTER, 2019).
4.2.2 Reservas de Nióbio
Segundo a Fapesp (2019), o Brasil detém cerca de 98% dos depósitos de nióbio em operação
no mundo, seguido por Canadá e Austrália. Levantamento feito pelo Departamento Nacional
de Produção Mineral (DNPM), extinto no fim de 2018 para dar lugar à Agência Nacional de
Mineração (ANM), indica que as reservas brasileiras somam 842,4 milhões de toneladas. Araxá
concentra 75% do total, e 21% estão em depósitos não comerciais na Amazônia e 4% localizamse em Catalão (GO). A jazida goiana é explorada pela chinesa CMOC International Brasil,
subsidiária da mineradora China Molybdenum. Juntas, as minas de Araxá e Catalão minas
brasileiras respondem por 82% do nióbio vendido no mundo, em torno de 120 mil toneladas (t)
por ano.
De acordo com o Tantalum-Niobium International Study Center (2019), o maior depósito do
mundo em exploração está localizado em Araxá, Brasil e é de propriedade da Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), base para o presente estudo. As reservas são
suficientes para suprir a demanda mundial atual por cerca de 500 anos, com cerca de 460
milhões de toneladas de minério contendo entre 2,5 e 3,0% de Nb2O5.
Ainda segundo Tantalum-Niobium International Study Center (2019), a mina de Catalão de
pirocloro no Brasil pertence e é operada pela CMOC International Brasil e contém 18 milhões
de toneladas, com base em um teor de 1,34% de óxido de nióbio.
O terceiro maior depósito de pirocloro que está sendo minerado ativamente é a mina Niobec,
em Quebec, Canadá, de propriedade da IAMGOLD Corp, com recursos medidos e indicados
de 2,6 milhões de toneladas, com base em um teor de 0,41% de Nb2O5 (TANTALUMNIOBIUM INTERNATIONAL STUDY CENTER, 2019).
Segundo Simandl et al (2018), os recursos de nióbio (Nb) com maior potencial econômico estão
em crostas intemperizadas que se sobrepõem aos complexos carbonatitos , como exemplo,
Catalão I e II, no Brasil. Mais de 90 % da produção global de minas de Nb corresponde às
explorações brasileiras provenientes da mina de Niobec, no Canadá (uma mina subterrânea de
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rocha dura). No entanto, há registros de vários complexos minerais que contêm nióbio em
concentrações até mais elevadas que os depósitos carbonatiticos brasileiros, como Tomtor na
Rússia (KRAVCHENKO, 2017) e Mt. Weld na Austrália (PHOL, 2011). A Figura 3 traz
algumas das principais reservas e recurso de Nb do mundo.

Figura 3: Reservas e recursos de nióbio no mundo.

Fonte: Roskill, 2009.
Carbonatitos são definidos pela União Internacional de Ciências Geológicas (IUGS) como
rochas ígneas contendo mais de 50% de carbonatos primários modais (LE MAITRE, 2002).
Contudo, eles podem ter um componente metassomático. A maioria dos carbonatitos estão
associados espacialmente a um ou mais de sete grupos de rochas iliciosas intrusivas, incluindo
melilitolitos, ijolitos, gabros alcalinos, sienitos feldspatoidais, sienitos, kimberlitos e
lamprófiros e / ou seus equivalentes vulcânicos. Essa associação de tipos de rochas é referida
pelo termo geral 'complexos carbonatíticos.
De acordo com Mackay & Simandl (2015), os concentrados de nióbio da maioria dos depósitos
carbonatíticos são dominados por minerais pertencentes ao supergrupo pirocloro, mineral
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apresentado na Figura 4a, seguidos de mineiras de columbita, apresentados na Figura 4b. A
composição de três membros finais pode ser aproximada da seguinte forma: pirocloro [(Na, Ca)
2Nb2O6 (OH, F)]; betafita [(Ca, U)2 (Ti, Nb, Ta)2 O6 (OH)]; e micrólito [(Na, Ca)2 Ta2O6 (O,
OH, F)]. Destes minerais, o pirocloro tem o maior teor de Nb e o microlito o maior teor de Ta,
enquanto a betafita é enriquecida em Ti. O pirocloro, que é caracterizado pelo alto teor de Nb e
baixo Ta, conforme exposto na Figura 5.

Figura 4: (a) Cristal de pirocloro bem formado a partir do depósito carbonatítico Upper Fir em
British Columbia, Canadá; (b) Mineral de columbita.

Fonte: Mackay & Simandl, 2015.

Figura 5: Classificação composicional de minerais do supergrupo pirocloro com base no teor
de Ta, Nb e Ti.

Fonte: Simandl et al (2018).
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4.2.3 As aplicações do Nióbio
Cerca de 85% a 90% do nióbio no mundo é usado na produção de ferro e aço como na forma
de FeNb. A adição de 0,03% a 0,05% de Niobio ao aço pode resultar em um aumento de 30%
na sua resistência mecânica, além de induzir a precipitação e controlar a taxa de resfriamento
para alcançar a distribuição de dispersão dos precipitados e ajustar a tenacidade do aço em
uma ampla faixa (FAPESP, 2019).
Ainda segundo a FAPESP (2019), a adição do nióbio ao aço pode não só aumentar a
resistência mecânica do aço, como também pode melhorar a resistência à oxidação em alta
temperatura e resistência à corrosão do aço, reduzir a temperatura de transição frágil dúctil
do aço, e promover boas propriedades de soldagem e conformabilidade.
O nióbio atua como refinador de grãos e endurecedor em aços de alta resistência e baixa liga,
simultaneamente melhorando a resistência mecânica, resistência à altas temperaturas,
tenacidade e resistência à corrosão. Estes aços são utilizados em dutos, indústria de
transportes e aplicações estruturais (ROSKILL INFORMATION SERVICES LTD, 2009). A
Figura 6 apresenta a diferença de microestruturas obtidas com um aço refinado com 0,01 e
0,08 % de Nb, respectivamente, no segundo, os grãos são menores devido ao maior teor de
nióbio (Nital 2% - COM).

Figura 6: Microestruturas dos aços recozidos contendo 0,01 (a) e 0,08 Nb (b).

Fonte: Silva, 2017.

O processo de refino de grãos decorrente da adição de Nb pode ser entendido pelo fluxograma
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da Figura 7. Neste, é possível observar que a precipitação do Nb atua na estrutura formada
pelos grãos de austenita, deformando-a e retardando o processo de recristalização. O retardo
da cristalização leva à formação de grãos mais finos e a deformação da microestrutura pela
precipitação de Nb aumenta a rigidez da mesma (SILVA, 2017).

Figura 7: Fluxograma orientativo do processo de refino decorrente da adição de Nb.

Fonte: CBMM, 2018.

O refino dos grãos promovidos pela atuação do Nb no processo de recristalização, conforme
apresentado na Figura 8, é uma das razões pela qual há um interessante acréscimo na
resistência ao escoamento do material formado.
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Figura 8: Correlação entre o tamanho de grãos e a resistência ao escoamento.

Fonte: CBMM, 2018.

Segundo a CBMM (2015), o uso do aço microligado ao nióbio para fins estruturais permite
uma redução de custos de até 17 %, devido à redução de até 22 % no peso da estrutura, 21 %
da emissão de CO2 e 21 % do consumo de energia.
No segmento de construção, em aço C é um dos maiores segmentos de produtos no mercado
global de aços estruturais. Em 2011, foram fornecidas à indústria global da construção civil
quase 500 milhões de toneladas de barras de aço, vigas, chapas, seções e fio-máquina,
incluindo formas de aço C / Mn, chapas e barras de qualidade estrutural aplicadas na
construção rebitada, parafusada ou soldada de edifícios e para fins estruturais gerais. As
aplicações incluem especificamente barras e chapas estreitas para estruturas de construção,
sistemas de construção metálica, formas estruturais de aço, treliças e sistemas de construção
soldáveis. A distribuição dos principais segmentos de produtos de aço para construção em
2011 é mostrada na Figura 9 (JANSTO, 2015).
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Figura 9: Distriuição dos aços estruturais por setor produtivo.

Fonte: Jansto, 2015.

Segundo Jansto (2015), dentro do segmento de aço para construção, aproximadamente 70%
do aço atualmente produzido ainda é de C-Mn não ligado. Atualmente, o maior uso de Nb
está dentro do segmento de seções estruturais (vigas, ângulos e canais), nas placas estruturais
de classe S355 e S420 para torres eólicas e placas de construção para edifícios industriais e
não industriais. Os graus avançados de construção microligada de alta resistência de S460 a
S890 representam o equilíbrio.
Ainda de acordo com Jansto (2015), o uso de Nb na área de produtos para vergalhões é um
mercado em evolução recentemente desenvolvido. Os graus tradicionais de menor resistência
estão aproveitando o Nb para reduzir o peso do vergalhão nos projetos e também para
melhorar o assentamento em estruturas de concreto. Um desenvolvimento recente é a
comercialização de vergalhões sísmicos e resistentes ao fogo S500 e S600 de valor agregado.
No setor de barras e fios-máquina, o uso de Nb tem sido bastante limitado até o momento.
No setor de produtos longos, a adição de Nb em produtos longos com alto teor de carbono e
liga foi limitada até o momento, mas está aumentando em popularidade e aplicação (JANSTO,
2015).
De acordo com Jansto (2015), em vista da recente demanda por alternativas para aços de alta
resistência e fatores associados ao custo de processamento, a abordagem de micro-liga Nb foi
adotada e considerada para a produção de grandes vigas estruturais com propriedades
mecânicas aprimoradas. As vigas estruturais S355 com a combinação de força-resistência
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desejada podem ser obtidas com sucesso pelo uso eficaz da abordagem de projeto aço
microligado ao Nb. Os aços microligados ao Nb exibem uma excelente resistência ao entalhe
a -40 ° C em comparação com outros sistemas tradicionais de design com aços microligados
ao V, por exemplo. Investigações detalhadas envolveram análise estereológica e microscopia
eletrônica, validando que a tenacidade é fortemente influenciada por características
microestruturais.
Ainda segundo Jansto (2015), a incorporação da tecnologia Nb melhorou significativamente
as propriedades de tenacidade de perfis estruturais através do refinamento de grãos e práticas
estratégicas de resfriamento durante o laminação. A adição de Nb refina o tamanho médio dos
grãos em 2 números ASTM, reduz o equivalente de carbono em 0,07% e melhora a resistência.
As vigas estruturais moldadas em forma de rede quase contendo apenas uma adição de
microliga Nb exibem o dobro da resistência ao impacto à temperatura ambiente em
comparação com um sistema de microliga Vonly em níveis S, P e N e taxas de resfriamento
semelhantes, principalmente se comparadas com ligas microligadas ao Vanádio, conforme
ilustrado na Figura 10.
Figura 10: Comparação de tenacidade ao impacto Charpy com entalhe em V - Nb vs. V.

Fonte: Jansto, 2015.

No setor de torres eólicas, o requisito do usuário final para melhorar a eficiência da geração
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de energia requer a construção de torres para uma elevação mais alta. No entanto, por volta
de 2005, as limitações de fadiga e tenacidade à fratura dos suportes estruturais de aço
tradicionais levaram os projetistas a considerar os compósitos de fibra de carbono (JANSTO,
2015).
Como resultado dessa ameaça da substituição de compósitos de fibra de carbono pelos
suportes estruturais de aço HSLA S355, Jansto (2015) colocada que foi necessário um novo
design de material de aço para interromper a ameaça. Com o sucesso comprovado das
aplicações de vigas, o produto laminado Nb-LCLA (Nb Low Carbon Low Alloy – Aços ao
nióbio de baixa-liga de baixo carbono) forneceu uma solução viável e econômica.
As turbinas aumentaram de tamanho para 2,0 MW, 2,5 MW, 3,0 MW e estão aumentando
para 4,5 MW. A carga morta dessas estruturas de elevação superior está ultrapassando 2600
kN. Consequentemente, a dinâmica estrutural, a resposta em frequência, as propriedades de
fadiga e tenacidade à fratura dos materiais e as interações estrutura-solo se tornam cada vez
mais importantes (JANSTO, 2015).
Neste contexto, aplicação de composições de Nb e C permite otimizar as propriedades de
resistência à energia de impacto, fadiga e resistência à fratura para as condições de operação
almejadas (JANSTO, 2015).
Segundo a CBMM (2017), os aços Press Hardening, ou aços PH, vem sendo aplicados pela
indústria automotiva na estrutura de veículos de passeio, para aumentar a segurança dos
veículos e, ao mesmo tempo, reduzir o seu peso, auxiliando no consumo de menor quantidade
de combustível e acarretando menores emissões de gases do efeito estufa.
Em sua origem, os aços PH não possuíam nióbio em sua composição, mas, concluiu-se que
o uso do elemento em até 0,06% traz benefícios como melhor conformabilidade e maior
tenacidade ou capacidade de se deformar sem romper. Isso possibilita a fabricação de aços
PH com resistências mecânicas ainda maiores, permitindo reduções de peso de até 20% em
relação ao aço PH usual, sem perda da segurança do veículo (NIOBELCON, 2018).
A Figura 11 apresenta o efeito do PH microligado a nióbio no ângulo crítico de curvatura do
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aço pela resistência à tração em condição de têmpera (DQ) ou de cozimentoo (BH).

Figura 11: Efeito do aço PH microligado a nióbio no comportamento do ângulo crítico de
cruvatura e resistência à tração.

Fonte: Niobelcon, 2018.

Aços PH ao nióbio também estão sendo aplicados em cabines de caminhão, e já é adotado
pela fabricante Scania, na Suécia. Outros desenvolvimentos incluem o uso desse tipo de aço
na estrutura desses veículos de carga, visando à fabricação de componentes mais leves e mais
resistentes (CBMM, 2017).
Uma outra aplicação do Nb voltada para melhorias das propriedades mecânicas está voltada
para os aços inoxidáveis. Ligas de aços inoxidáveis podem conter o elemento Nb como
alfagênico para a estabilização da ferrita, importante principalmente em aplicações que
exigem soldagem para evitar a ocorrência de sensitização na região da solda (GORDON et
al., 1996; YOSHIOKA et al., 1984). O nióbio, neste caso, atua não somente para evitar a
precipitação de carbonetos de cromo, que ocasionam queda no desempenho do aço à corrosão,
como também no aumento das propriedades mecânicas através do endurecimento secundário,
obtido com tratamentos térmicos posteriores.
Um bom exemplo que ilustra a melhoria das propriedades mecânicas através do uso de Nb em
aços inoxidáveis é citado por Oliveira (2015), que através do processo de revenimento compara
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aços SM2Mo e SM2MoNb. O aço contendo Nb apresenta valores médios de limite de
escoamento e limite de resistência cerca de 18 % superiores ao aço SM2Mo, bem como suas
propriedades de dureza.
A CBMM (2017), em parceria com um cliente sul-coreano, desenvolveu um aço de baixo
custo, para atender às demandas de montadoras chinesas. O aço, conhecido como AISI 409L,
após ter nióbio adicionado em sua composição, foi aprovado para uso em sistemas de
exaustão de montadoras chinesas, por atender às normas estabelecidas quanto à resistência e
à corrosão, resistência a altas temperaturas e propriedades de processamento como
estampabilidade e soldabilidade. Esse cliente da CBMM vinha tentando ter seu produto
homologado nesse mercado chinês há anos, o que apenas foi possível com a adição de 0,1%
Nb.
O uso de aços ASTM A572 Grade 65 para aplicações onde estes serão submetidos à soldagem
é também um ponto importante da aplicação de Nb. Estes aços são dimensionados para a
Zona 1 do diagrama de Granville, onde há uma menor concentração de carbono, e auxilia na
redução da probabilidade de defeitos de soldagem. Segundo a CBMM (2018), este aço
permite a obtenção baixa dureza e a formação da microestrutura bainítica na zona
termicamente afetada da área soldada, aumentam a tenacidade e reduzem a suscetibilidade à
trinca.
De acordo com a CBMM (2018), alguns compostos de nióbio e ligas de nióbio possuem alta
temperatura de transição supercondutora, que é amplamente utilizada na fabricação de
diversos supercondutores industriais, como gerador supercondutor, ímãs aceleradores de alta
potência, armazenamento de energia magnética supercondutora, equipamentos de
ressonância magnética, etc.
Atualmente, os materiais supercondutores mais importantes são Nb-Ti e NbSn, que são
amplamente utilizados no diagnóstico médico de aparelhos de imagem por ressonância
magnética e espectrômetro de ressonância magnética nuclear para análise de linha espectral
(CBMM, 2018).
Ainda segundo a CBMM (2018), a indústria aeroespacial é a principal área de aplicação de
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nióbio de alta pureza, usado principalmente para a fabricação de motores e componentes
resistentes ao calor, foguetes e espaçonaves. As ligas à base de Nb e Ta têm excelente
resistência térmica e processabilidade, que são amplamente utilizadas em componentes de
aeronaves e pás de turbinas a gás. Nos Estados Unidos, quase todos os motores de caça a jato
são feitos de liga de nióbio.
O Nb, quando em uso em superligas de níquel, pode se combinar ao carbono, formando
carbonetos metálicos, que nos limites dos grãos reduz o deslizamento, impedindo a fluência
e, portanto, prolongando a vida útil. (TANTALUM-NIOBIUM INTERNATIONAL STUDY
CENTER, 2016).
O nióbio tem alta condutividade térmica, alto ponto de fusão, boa resistência à corrosão e
baixa seção transversal de captura de nêutrons. É um material que é bem adequado para
reatores atômicos. Os principais usos do nióbio na indústria de energia atômica incluem a
inclusão de combustível nuclear, as ligas de combustíveis nucleares e os materiais estruturais
de trocadores de calor em reatores nucleares (CBMM, 2018).
A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (2018) ainda estuda que Niobato de
Potássio pode ser usado para a produção de capacitores. Um único cristal, como niobato de
lítio e niobato de potássio, é um novo tipo de optoeletrônica e eletrônica com boas
propriedades cristalinas, piezoelétricas, piroelétricas e ópticas, tem sido amplamente aplicado
em infravermelho, tecnologia laser e indústria eletrônica. Além disso, o nióbio tem alto ponto
de fusão e alta capacidade de emissão de elétrons. Ele pode ser usado para fazer tubos de
elétrons e outros dispositivos de vácuo eletrônicos.
O Nióbio tem fisiológico anti-corrosivo e boa compatibilidade biológica, não vai causar danos
às várias substâncias líquidas no corpo humano e aos tecidos biológicos, pode se adaptar a
qualquer método de esterilização, que são frequentemente utilizados na fabricação de placa
óssea, parafuso da placa do crânio, raiz da planta, instrumentos cirúrgicos, etc (CBMM, 2018).
De acordo com a CBMM (2018), na indústria química, o nióbio é um material resistente à
corrosão de metais líquidos e ácidos de alta qualidade que pode ser usado em máquinas de
cozinhar, aquecedores e resfriadores. Além disso, o ácido nióbico (Nb2O5nH2O) é também
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um importante catalisador.
O nióbio também tem sido aplicado na indústria de fundição, seu principal papel é formar um
metal duro e mudar a morfologia e tamanho da grafite, que são frequentemente utilizados na
fabricação de cabeçotes de cilindros automotivos, anéis de pistão e freios, etc. Além disso, o
nióbio às vezes é usado em moedas comemorativas com o ouro e a prata.
Segundo a CBMM (2018), pesquisas ainda têm mostrado que a adição de nióbio em baterias
pode permitir com que cátodos de Lítio Ferro Fosfato (LFP) tenham sua condutividade
aumentada em até 109 vezes. Novos materiais de nióbio estão sendo desenvolvidos para
ânodos de baterias que melhoram a mobilidade dos íons de lítio, ao criar “espaços” no ânodo.
Isso leva a obtenção de elevadas taxas de carga e descarga, reduzindo os tempos de carga
significativamente.
4.2.4 Os processos de extração e transformação
O mineral primário mais comum a partir do qual o nióbio é obtido é conhecido como pirocloro.
De acordo com o Tantalum-Niobium International Study Center (2019), sua exploração no
Brasil é conduzida por mineração simples a céu aberto, conforme apresentado na Figura 12, e
para o caso da mina de Araxá, objeto do estudo de caso apresentado no presente trabalho, a
operação dispensa necessidade de perfuração e explosivos.

Figura 12: Mina a céu aberto da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração.
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Fonte: Tantalum-Niobium International Study Center (2019)
Segundo o Tantalum-Niobium International Study Center (2019), nas três principais unidades
em operação para a extração do Nb no mundo, o mineral pirocloro é processado principalmente
por tecnologia de processamento físico, para obter um concentrado que varia de 55 a cerca de
60% de óxido de nióbio, que é então submetido à processos de refino para a extração de
impurezas para ser por fim transformado em ferronióbio e outros produtos metálicos de nióbio.
No caso em estudo, o minério lavrado é transportado por um transportador de correias e então
homogeneizado em pilhas em um pátio de homogeneização pelo método de Chevron (SILVA,
2018).
Segundo a FAPESP (2019), o processo de tratamento do pirocloro estudado é alimentado
continuamente com material de pilhas de minério homogeneizado com o intuito de concentrar
o material, ou seja, elevar o teor de Nb2O5 de 2,5% para 55%. Consistindo em três operações
principais, a cominuição e dois processos de classificação são responsáveis por quebrar o
minério em partículas menores e separá-las por tamanho antes de ser enviado para a terceira
operação composta por três circuitos de flotação (FERREIRA et al., 2020).
As três operações principais podem ser divididas em operações unitárias de peneiramento,
moagem, separação magnética para a fração magnética que está presente no minério em cerca
de 15%, deslamagem, flotação e espessamento. O concentrado é então direcionado para as
etapas subsequentes do processo produtivo da empresa até a obtenção da liga de FeNb e
produtos especiais de Nb (FAPESP, 2019).
Um dos circuitos de classificação recebe o material de uma moagem primária, onde é quebrado
em partículas que atendem aos requisitos de granulometria das operações subsequentes.
Partículas maiores que o valor exigido são redirecionados para a uma etapa de cominuição
secundária, reiniciando o ciclo até que as partículas atinjam o tamanho correspondente ao
desejável para garantir a liberação adequada do pirocloro (FERREIRA et al, 2020).
De acordo com Ferreira et al (2020), outro circuito de classificação recebe originalmente
minério com granulometria com topsize inferior ao de liberação do mineral de interesse. Nesta
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etapa, as partículas são divididas em dois fluxos com tamanhos diferentes e enviadas
diretamente para as operações de flotação.
Os processos de classificação distribuem, portanto, o minério por três circuitos de flotação.
Após a concentração do pirocloro pelos processos de flotação, o concentrado é então
direcionado à etapas sequentes de espessamento, e então encaminhado às operações de
metalurgia extrativa e transformação. (FERREIRA et al, 2020).
A Figura 13 expõe resumidamente o processo de extração e processamento da CBMM para a
até a obtenção da liga de FeNb, produto principal comercializado pela empresa. O processo se
inicia pelas operações de lavra de mina a céu aberto, à partir das quais o minério é direcionado
à uma unidade de homogeneização para a formação de pilhas pelo método Chevron (Silva,
2018). O minério homogeneizado é direcionado às unidades de tratamento de minério para a
concentração do pirocloro e o concentrado é encaminhado às operações de metalurgia extrativa,
destinadas à remoção de enxofre, fósforo e chumbo ora abordadas como Refino na Figura 13.
O produto da metalurgia extrativa é encaminhado às operações de aluminotermia para produção
da liga FeNb.

Figura 13: Processo de beneficiamento e industrialização do nióbio

Fonte: FAPESP, 2019.
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4.3 Análise Exploratória de Dados
4.3.1 Abordagem Teórica
Segundo Lauretto (2017), os métodos estatísticos multivariados consideram as amostras e as
variáveis em seu conjunto, permitindo extrair informações complementares que a análise
univariada não consegue evidenciar. Um dos objetivos na utilização da análise multivariada é
reduzir a representação dimensional dos dados, organizando-os em uma estrutura que facilita a
visualização de todo o conjunto de dados.
A finalidade da Análise Exploratória de Dados (AED) é examinar os dados previamente à
aplicação de qualquer técnica estatística. Desta forma consegue-se um entendimento básico de
seus dados e das relações existentes entre as variáveis analisadas (LAURETTO, 2017).
De acordo com Fernandes (2019), a Análise Exploratória de Dados emprega grande variedade
de técnicas gráficas e quantitativas, visando maximizar a obtenção de informações ocultas na
sua estrutura, descoberta de variáveis importantes nas suas tendências, e não apenas na sua
variação, detecção de comportamentos anômalos do fenômeno, testar se são válidas as hipóteses
assumidas, escolha de modelos e determinação de número otimizado de variáveis.
Para que seja realizada uma Análise Exploratória de Dados, Lauretto (2017) recomenda que o
trabalho seja iniciado por uma preparação dos dados para serem acessíveis por qualquer técnica
estatística. Na sequência, deve ser realizado um exame gráfico da natureza das variáveis
individuais a analisar e uma análise descritiva que permita quantificar alguns aspectos gráficos
dos dados. As Figuras 14 e 15 trazem alguns exemplos de gráficos comumente utilizados para
esta etapa.
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Figura 14: Visualização de dados em distribuições normais com escalas distintas

Figura 15: Visualização da dispersão dos dados de dois indicadores para análise de possível
relação

É necessário que sejam realizados os tratamentos dos dados, identificando e excluindo os
outliers existentes. Por fim, avalia-se o comportamento geral dos dados, observando possíveis
relações entre distintas variáveis observadas.
Ghosh (2018) coloca ainda o estado da arte para a condução de uma Análise Exploratória de
Dados, esta sendo conduzida por qualquer ferramenta que permita a compilação e
processamento estatístico dos dados. A proposição está disposta na Figura 16.
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Figura 16: Os passos fundamentais do processo de Análise Exploratória

Fonte: Adaptado de Ghosh, 2018
Hoaglin (1981) cita diversas ferramentas possíveis para utilização na condução da Análise
Exploratória de Dados, dentre elas as populares linguagens de programação Python, R e a
clássica utilização de Visual Basic para Aplicações. Este último é uma implementação do Visual
Basic da Microsoft incorporada em todos os programas do Microsoft Office, e é amplamente
utilizado para a Análise Exploratória de Dados por ser acessível à qualquer usuário destes
programas (GHOSH, 2018).
4.3.2 Abordagem no Tratamento de Minérios
Conforme colocado por Duijvenbode (2020), o comportamento do processo de tratamento de
minérios é uma resposta complexa à interação das características do minério, tais como a
composição química, mineralógica e textura. Por esta razão, para entender como as diferenças
na matéria prima impactam na performance metalúrgica das plantas de concentração, a Análise
de Dados e ferramentas de Aprendizado de Máquina podem ser úteis.
Ainda segundo Duijvenbode (2020), com a gama de atributos materiais encontrados dentro de
uma área de exploração mineral, é possível definir o que chamamos de impressão digital como
uma classificação das características dos materiais, no caso o minério, quando comparados entre
si. Para entender estas impressões digitais, é preciso explorar os dados dos materiais em análise
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e então avaliar o que é decisivo para chama-lo como pertencente à um tipo de grupo. Este
raciocínio é explorado na Figura 17.

Figura 17: Entendimento inicial da formação de identidade dos materiais

Fonte: Adaptado de Duijvenbode, 2020
Associação das informações oriundas da caracterização do minério ao comportamento do
processo de tratamento do minério pode levar ao entendimento dos atributos que são
efetivamente relevantes para o processo, e então traçar a identidade de um ou mais grupos
existentes de matéria prima. Esta associação é possível conduzindo análises exploratórias de
dados abrangentes, observando o comportamento multivariado do processo.
Antoniassi (2012) coloca que a associação dos agrupamentos de difratogramas dos minérios,
estes gerados por Análises de Raios-X, é uma opção plausível para a previsão do
comportamento do processo e consequente busca por otimização do mesmo. Esta afirmação é
explicada pelo fato de o agrupamento ser realizado considerando predominantemente as
semelhanças mineralógicas da formação do minério, fator predominante na seletividade dos
processos de concentração por magnetismo e flotação.

4.4 Predição de Processos
Segundo Duijvenbode (2020), dados de diferentes tipos de materiais e equipamentos são
coletados na operação de mina em intervalos regulares. Considerando o fluxo padrão das
operações minerais, os dados iniciais seriam gerados durante a caracterização do minério.
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Posteriormente, os dados (ou atributos dos materiais), ora dados como impressões digitais do
minério, podem ser acompanhados ao longo das operações da unidade até que o material
correspondente seja processado.
Os conceitos relacionados à geometalurgia e reconciliação não são novos. A geometalurgia
depende predominantemente em mineralogia e análise de intercrescimento de pequenos
conjuntos de dados. A novidade do conceito proposto é que os atributos materiais adquiridos
rotineiramente são assumidos sem uma interpretação direta. Por exemplo, os dados
mineralógicos não serão interpretados em termos de membros finais espectrais. Eles serão
analisados com base em recursos, incluindo o ruído e refletância por um modelo de Aprendizado
de Máquina. Eventualmente, esse conceito poderia eliminar a necessidade de análise offline e
trabalho de testes metalúrgico em escala de bancada (DUIJVENBODE, 2020).
Duijvenbode (2020) coloca ainda que as classes de atributos de materiais (“footprints” –
Impressões digitais) podem ser rastreadas através das operações unitárias de um ciclo de
mineração e indicam o desempenho de seu processamento. A revisão regular da confiança dos
“footprints” do material ao longo do tempo (ciclo de feedback) permite controlar a
variabilidade do desempenho e a validação contínua.
Uma visão geral do conceito pode ser vista na Figura 18. O estado físico do material (intacto,
homogeneizado, britado ou moído) muda em diferentes etapas da unidade do ciclo de mineração.
No entanto, quando as classes de atributos de materiais (“footprints”) em cada etapa da unidade
são totalmente conhecidas, os dados gerados inicialmente dão confiança sobre a compreensão
da(s) causa(s) raiz(es) da mudança de desempenho no processamento mineral. A metodologia
do conceito fornece uma visão sobre como aumentar o grau de confiança, bem como a
compreensão da composição do material em vários estágios durante o ciclo de mineração. A
implementação permitiria controlar a variabilidade do desempenho ao longo do tempo e a
validação contínua das classes de materiais identificadas e medidas.
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Figura 18: Conceito de “footprints” do material no ciclo da operação mineral.

Fonte: Adaptado de Duijvenbode, 2020
O conceito colocado por Duijvenbode (2020) poderia ser desenvolvido através da utilização de
um sistema de autoaprendizagem, Aprendizado de Máquina, que poderia prever o desempenho
do processamento mineral com base nas então chamadas “footprints”. Este sistema é de
autoaprendizagem porque usa um ciclo de retorno em que as previsões são avaliadas em relação
ao desempenho real e são usadas para atualizar a confiança da impressão digital. O modelo
pode ainda ser automatizado e envolve o retreinamento contínuo dos algoritmos de previsão de
desempenho considerando sempre os novos dados.

4.5 Clusterização de Dados de Processo
4.5.1 Abordagem Teórica
De acordo com Aldrich (2015), assim como a Análise Exploratória de Dados, a apreciação dos
dados por grupos comumente chamada de Análise de Clusters é também essencial para uma
análise multivariada de dados. O seu propósito é buscar uma classificação de acordo com as
relações naturais que a amostra apresenta, formando grupos de objetos (individuos, empresas,
cidades ou outra unidade experimental) por similaridade (ROZENFELD, 2018).
O termo "cluster" tem o significado de grupo "concentrado". Geralmente se refere aos objetos
(no espaço das variáveis), mas também é usado para as variáveis (no espaço dos objetos), ou
para ambos, variáveis e objetos simultaneamente. Falando em termos de objetos, a análise de
cluster tenta identificar grupos concentrados (ou seja, clusters) de objetos, enquanto nenhuma
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informação sobre qualquer associação de grupo está disponível, e geralmente nem mesmo o
número de clusters é conhecido. Em outras palavras, a análise de cluster tenta encontrar grupos
contendo objetos semelhantes (EVERITT, 1974; GORDON, 1999; KAUFMANN &
ROUSSEEUW, 1990 apud VARMUZA & FILZMOSER, 2008).
De acordo com Varmuza & Filzmoser (2008), a tarefa de identificar grupos concentrados de
objetos pressupõe que tal estrutura de grupo seja inerente aos dados. No entanto, em geral não
assume que um objeto pertence a apenas um grupo, mas pode ser parte de dois ou até mais
grupos. Assim, os métodos de agrupamento que realizam uma divisão dos objetos em grupos
separados nem sempre fornecem a solução desejada. Por esta razão, muitos algoritmos de
agrupamento têm sido propostos na literatura que não apenas atuam de forma diferente, mas
que até funcionam em princípios diferentes. Outros problemas surgem porque a forma e o
tamanho dos aglomerados podem ser muito diferentes. Os métodos mais importantes são:


Métodos de divisão: Cada objeto é atribuído exatamente a um grupo;



Métodos hierárquicos: objetos e partições são organizados em uma hierarquia. Uma
representação gráfica apropriada do resultado é um dendrograma em forma de árvore.
Permite determinar principalmente o número "ótimo" de clusters, bem como ver as
relações hierárquicas entre diferentes grupos de objetos;



Métodos de agrupamento difuso (Fuzzy Clustering): Cada objeto é atribuído por um
coeficiente de pertinência a cada um dos clusters encontrados. Normalmente, os
coeficientes de pertinência são normalizados para cair no intervalo [0, 1] e, portanto,
podem ser interpretados como probabilidade de que um objeto seja atribuído a qualquer
um dos clusters;



Métodos de agrupamento por modelagem: Os diferentes clusters devem seguir um
determinado modelo, como uma distribuição normal multivariada com uma certa média
e covariância.

Todos esses métodos seguem a ideia de classificar os objetos quanto à sua similaridade. Essa
classificação, no entanto, também pode ser feita "a olho" se uma representação gráfica
apropriada dos dados estiver disponível (VARMUZA & FILZMOSER, 2008).
Ainda de acordo com Varmuza & Filzmoser (2008), o resultado de qualquer procedimento de
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análise de cluster são atribuições dos objetos aos clusters, onde os objetos dentro de um cluster
devem ser semelhantes entre si, e os objetos de clusters diferentes devem ser diferentes. Isso
levanta outras questões:


A proximidade dos objetos precisa ser medida, o que é feito principalmente por uma
medida de distância ou similaridade;



Uma vez que o número ideal de clusters é desconhecido para as variáveis agrupadas,
uma medida de validação do cluster precisa ser determinada para a avaliação da solução
de agrupamento.

Por fim, Varmuza & Filzmoser (2008) colocam que normalmente, não se pode esperar uma
solução única para análise de cluster. O resultado depende da medida de distância usada, do
algoritmo do cluster e dos parâmetros escolhidos; freqüentemente também de condições iniciais.
Aconselha-se a aplicação de métodos complementares, por exemplo, divisão, análise
hierárquica e agrupamento difuso. O sucesso final de uma análise de cluster é determinado se
os clusters encontrados podem ser atribuídos a grupos ou condições relevantes para o problema,
ou efetivamente comprovados não serem relevantes.
A Figura 19 apresenta uma clusterização bem simples de dados com apenas duas dimensões.

Figura 19: (a) Dados organizados aleatoriamente; (b) Dados agrupados em clusters.

Fonte: Honda, 2017
Segundo Wangenheim (2018), o ideal para uma análise de clusters com elevada probabilidade
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de sucesso é que o processo seja data-driven, isto é, dirigido pelos dados observados de forma
a agrupar os mesmo segundo características comuns que ocorram neles. Este processo deve
levar em conta a possibilidade de se realizar inclusive uma organização hierárquica de grupos,
onde a cada nível de abstração maior, são também maiores as diferenças entre elementos
contidos em cada grupo.
Aldrich (2015) coloca ainda que a Análise de Clusters é uma ampla área de pesquisas em
desenvolvimento há mais de 50 anos. Na atualidade, está inserida em muitos dos projetos de
Aprendizado de Máquina e Redes Neurais, corroborando para o aumento de performance das
diversas áreas de indústria e pesquisa.
Segundo Rozenfeld (2018), o conceito de similaridade é fundamental na análise de clusters. A
similaridade entre objetos é uma medida da correspondência ou afinidade entre os objetos a
serem agrupados. Esta similaridade entre objetos pode ser aferida por medidas de correlação,
de distância e de associação. A mais utilizada são as de similaridade, em particular a distância
euclidiana. Diferentes medidas conduzem a diferentes agrupamentos, e então é recomendável
comparar os resultados com os padrões teóricos e o conhecimento técnico do problema.
Srivastava (2018) coloca que, para avaliar qualquer técnica, geralmente olhamos para 3
aspectos importantes:


Facilidade para interpretar a saída;



Tempo de cálculo;



Poder preditivo.

Para o presente trabalho serão explorados os Métodos de Particionamento e Agrupamento
Hierárquico devido à facilitade para a interpretação da saída, tempo de processamento e poder
preditivo para o processo.
4.5.1.1 Métodos de Particionamento
No agrupamento por paticionamento, dados os objetos x1, ..., xn que foram medidos para m
variáveis, os métodos de particionamento visam atribuir cada objeto um número k clusters
diferentes. Um cluster deve consistir em pelo menos um objeto e pode incluir no máximo n
objetos - neste caso, apenas um cluster com todos os objetos existe (VARMUZA &
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FILZMOSER, 2008).
De acordo com Varmuza & Filzmoser (2008), muitos algoritmos diferentes foram propostos
para particionar os objetos. Freqüentemente, os algoritmos são adaptados ao tipo ou geometria
dos dados. Por exemplo, para o reconhecimento de contornos de imagens, o método de
agrupamento deve ser capaz de identificar agrupamentos lineares e curvos alongados, enquanto
para medições de características em pessoas, agrupamentos elipticamente revestidos podem ser
mais apropriados. A maioria dos algoritmos usa a matriz de dados, X, e o número desejado k de
clusters como informações de entrada. O resultado -n números com as atribuições dos objetos
aos k clusters - depende de inicializações aleatórias usadas no algoritmo de clustering; no
entanto, um algoritmo de agrupamento rápido pode ser executado muitas vezes e o resultado
mais frequente pode ser considerado o resultado final.
O algoritmo de agrupamento mais conhecido é o algoritmo K-means (HARTIGAN, 1975). Ele
usa distâncias de pares entre os objetos e requer a entrada do número desejado k de clusters.
Internamente, o algoritmo K-means usa os chamados centróides (médias) que representam o
centro de cada cluster. Por exemplo, um centróide cj de um cluster j = 1, ..., k pode ser definido
como o vetor de média aritmética de todos os objetos do cluster correspondente.
Ainda segundo Varmuza & Filzmoser (2008), o algoritmo geralmente sempre converge; no
entanto, ele não encontra necessariamente o mínimo global da função objetivo. O resultado do
algoritmo K-Means também depende da inicialização dos centróides do cluster. Como uma
solução possível, o algoritmo pode ser executado várias vezes para reduzir essa desvantagem.
O número k de clusters inerentes ao conjunto de dados geralmente é desconhecido, mas é
necessário como uma entrada do algoritmo K-Means. Como o algoritmo é muito rápido, ele
pode ser executado para uma faixa de diferentes números de clustes e o melhor resultado pode
ser selecionado. Aqui, melhor se refere a uma avaliação dos resultados por medidas de validade
de cluster (HARTIGAN, 1975). A Figura 20 apresenta o agrupamento de um conjunto de dado
variando o valor de k.

Figura 20: Resultados do algoritmo k-means para número variável de clusters, k, para um
conjunto de dados artificial que consiste em três grupos esféricos. Os diferentes símbolos
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correspondem aos resultados do cluster.

Fonte: Varmuza & Filzmoser (2008).
4.5.1.2 Métodos hierárquicos
Os algoritmos de agrupamento hierárquico padrão produzem todo um conjunto de soluções de
agrupamento, ou seja, um particionamento dos objetos em k = 1, ..., n agrupamentos. As
partições são ordenadas hierarquicamente e existem dois procedimentos possíveis:


Métodos de aglomeração: No primeiro nível da hierarquia, cada um dos n objetos forma
um cluster separado, resultando em n clusters. No próximo nível, os dois mais próximos
são mesclados e assim por diante, até que finalmente todos os objetos estejam em um
único cluster;



Métodos divisivos: no primeiro nível da hierarquia, todos os n objetos estão em um
único cluster. No próximo nível, este cluster é dividido em dois clusters menores, e
assim por diante, até que finalmente cada objeto forme um cluster separado.

Dividir um cluster é computacionalmente mais exigente do que fundir dois clusters, porque não
apenas o cluster a ser dividido deve ser encontrado, mas também os objetos que formarão dois
novos clusters devem ser identificados. Portanto, os métodos de divisão não são muito usados.
A informação básica para dividir ou mesclar clusters é a similaridade ou distância entre os
clusters. A medida de distância mais amplamente usada para análise de agrupamento é a
Distância Euclidiana, equivalente à distância rotineira, baseada nas diferenças quadradas das
variáveis como representado na Figura 21.
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Figura 21: Distância euclidiana entre objetos representados por vetores ou pontos xA e xB.

Fonte: Adaptado de Varmuza & Filzmoser (2008).
A Distância de Manhattan seria menos dominada por objetos distantes, uma vez que se baseia
em diferenças absolutas em vez de quadradas. A Distância de Minkowski é uma generalização
de ambas as medidas, e permite ajustar a potência das distâncias ao longo das coordenadas.
Ainda de acordo com Varmuza & Filzmoser (2008), a ligação completa dos clusters leva o
máximo de todas as distâncias de pares entre os objetos que pertencem ao cluster j e aqueles
que pertencem ao cluster l. Portanto, se apenas dois objetos em ambos os clusters estiverem
distantes, a distância entre os dois clusters será grande. Em contraste, a ligação simples usa o
mínimo das distâncias entre pares. Assim, a distância entre dois clusters será pequena tão logo
exista um objeto em um cluster que esteja próximo a um ou outro objeto no outro cluster,
independente da distância dos demais objetos. A ligação média calcula a distância média entre
todos os pares de objetos nos dois clusters, ou seja, calcula a soma de todas as distâncias de
cluster aos pares e divide pelo número de pares nj.ni. O método do centróide usa a distância
entre os centróides do cluster cj e cl. Isso, no entanto, não leva a distâncias estritamente
crescentes dentro do procedimento de agrupamento e, portanto, a visualização dos resultados é
difícil. Este problema é corrigido por um fator usado no método de Ward. Uma ilustração de
ligação simples e completa é mostrada na Figura 22. Os outros métodos são baseados em médias
ou em distâncias entre os centróides do clustes e, portanto, estão em algum lugar entre a ligação
simples e completa.
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Figura 22: A medida de distância entre dois clusters e os conceitos de ligação completa e
única são mostrados.

Fonte: Varmuza & Filzmoser (2008).
De acordo com Wangenheim (2018), há três filosofias de análise da distância de conexão ao
fazer-se o estudo por agrupamento hierárquico:


Simples - Distância entre os vizinhos mais próximos como a distância entre
agrupamentos;



Completa - Distância entre os vizinhos mais distantes como a distância entre
agrupamento;



Média - Distância média entre a menor e maior distância entre os agrupamentos.

Voltando ao agrupamento aglomerativo, é possível delinear um algoritmo:
I. Defina cada objeto como um cluster separado e calcule todas as distâncias parciais;
II. Mescle esses clusters (= objetos) com a menor distância em um novo cluster;
III. Calcule a distância entre todos os clusters usando ligação completa, ligação única, ligação
média ou outros métodos;
IV. Mesclar os clusters com a menor distância da etapa III;
V. Prossiga com as etapas III e IV até que um cluster permaneça;
Os resultados do agrupamento hierárquico são geralmente exibidos por um dendograma. Para
o exemplo usado na Figura 22, os dendogramas resultantes para concordância completa e
simples são mostrados na Figura 23. Este diagrama em forma de árvore mostra os objetos como
"folhas" na parte inferior e os ramos se fundem de acordo com a ordem dada pelo algoritmo.
Esta apresentação é apropriada porque os objetos em clusters de um nível inferior da hierarquia
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são sempre um subconjunto dos objetos em clusters de um nível superior da hierarquia. O
dendograma mostra a evolução da árvore do cluster de baixo para cima, na escala da medida de
distância do cluster. Ele pode ser usado para identificar o número de clusters que é mais
provavelmente inerente à estrutura de dados. Se tal número, digamos k, existir, esperaríamos k
ramos claros da árvore completa, ou seja, ao fundir os k clusters em k - 1 clusters, a distância
do cluster (altura) aumentará consideravelmente. Um determinado número de cachos pode ser
alcançado cortando a árvore a uma certa altura (VARMUZA & FILZMOSER, 2008).

Figura 23: Dendrograma resultante da ligação completa (esquerda) e ligação única (direita)
aplicada aos dados da Figura. A ligação completa indica claramente dois clusters, a ligação
única de dois a quatro clusters.

Fonte: Varmuza & Filzmoser (2008).
De acordo com Wangenheim (2018), o agrupamento em árvore (Tree Clustering) tem por
objetivo a construção de taxonomias de vários níveis. Ele é considerado um método de
agrupamento aglomerativo hierárquico. O objetivo deste algoritmo é o de unificar objetos em
classes ou grupos sucessivamente maiores através da utilização de alguma medida de
similaridade ou de distância. Um resultado típico deste enfoque é uma árvore hierárquica, como
no exemplo do dendrograma da Figura 24.

Figura 24: Exemplo de uma árvore hierárquica em uma classificação de tipos de carros de
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acordo com uma série de características que os descrevem.

Fonte: Wangenheim, 2018
4.6 Benchmarking
De acordo com Santos (2018), ao longo da história, a humanidade vem continuamente buscando
aprimorar suas atividades para obter melhores condições de sobrevivência. Mesmo nas antigas
civilizações sempre existiu a busca por melhores soluções para os problemas apresentados.
Algumas das descobertas mais importantes tiveram origem devido à esta busca pela solução de
problemas de modo eficiente. Em várias fases da história, houveram práticas que muito se
assemelhavam ao benchmarking, mas sem que fossem assim chamadas.
Benchmarking é uma palavra inglesa que, usada como verbo, indica a ação de medir a qualidade
de algo com um padrão aceito (CAMBRIDGE, 2018). Segundo Santos (2018), como uma das
principais técnicas para avaliação de desempenho, o benchmarking se consolidou como um dos
principais métodos de comparação e referência, podendo ser aplicado a distintos cenários com
o objetivo de atingir a melhor performance em seus processos.
Ainda de acordo com Santos (2018), o uso do benchmarking permite identificar e compreender
os melhores referencias de processo, e então adaptar esta identificação para padroniza-lo e
consequentemente melhorá-lo. O benchmarking possui quatro objetivos:


Identificar medidas chave de performance para cada função em uma operação de
negócios;
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Medir o próprio nível de desempenho interno bem como dos principais concorrentes;



Comparar níveis de performance e identificar áreas de vantagem comparativa e
desvantagens;



Implementar programas para aproximar o desvio existente entre as operações internas e
os principais concorrentes.

BPIR (2018) coloca que existem dois tipos distintos de benchmarking, o informal e o formal.
O primeiro é praticado sem técnicas e critérios e é realizado com base na percepção tática.
Quando é realizado um aprimoramento de uma atividade através de uma nova abordagem
tomando como base um referencial recorde observado, temos o benchmarking formal.
O benchmarking formal há ainda dois tipos: o de performance e o de melhores práticas. No
primeiro, são analisados os melhores níveis de performance obtidos e mum determinado
processo, e estes sustentam a busca por novas melhorias. Já no último, são realizadas
comparações entre metodologias, abordagens ou técnicas diferentes objetivando a escolha da
mais eficiente (BPIR, 2018).
O benchmarking de performance na mineração de dados pode ser empregado para a
identificação automática dos melhores níveis de performance de uma determinada massa de
dados (SANTOS, 2018). O autor coloca que, com base nesta identificação, é possível criar
algoritmos de busca que identificam as práticas de processo adotadas e que encontram-se
também registradas nos dados, e então trazê-las como boas referencias para fins comparativos
e melhoria no processo.
Santos (2018) ainda coloca que a identificação do benchmark em uma massa de dados é
possível através de algoritmos complexos, com técnicas de Random Forest, Gradient Boost
Trees e até Redes Neurais, mas também pode ser realizado com abordagens mais simples. A
eleição da melhor técnica para benchmarking é definida pela precisão desejada e volume de
dados disponíveis, sendo este último proporcional à complexidade dos algoritmos.
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5 MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho teve início por uma revisão teórica da teoria do tratamento de minérios, a
caracterização tecnológica envolvida no desenvolvimento de rotas para estas operações e os
desafios atuais para a otimização das mesmas. Esta revisão foi realizada utilizando de revistas,
artigos e livros disponíveis em plataformas e bibliotecas digitais.
Na sequência foi realizada uma revisão teórica do nióbio, elemento-chave do presente estudo,
envolvendo suas rotas de obtenção e aplicações na engenharia de materiais. Para tal, foram
utilizados artigos disponíveis no arquivo de relatórios públicos da Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineração e artigos disponíveis em plataformas digitais de revistas e empresas
especializadas.
Foi realizado um estudo com ênfase na compreensão teórica e estruturação do tabalho para a
análise exploratória dos dados disponíveis. Este estudo foi complementado por uma revisão
teórica de abordagens preditivas para as operações de tratamento de minérios e técnicas de
clusterização comumente empregadas na Ciência de Dados.
A revisão teórica foi finalizada pelo estudo de técnicas de benchmark passíveis de ser
empregadas para uma eventual otimização de processos.
Seguinte à ampla revisão teórica multidisciplinar, foi realizada a coleta de dados seguindo as
orientações de Duijvenbode (2020). Inicialmente foram levantados todos os dados envolvendo
a caracterização química, mineralógica e metalúrgica disponíveis no banco de dados da
consolidação do Planejamento de Lavra para a formação das pilhas de minério homogeneizado,
denominado Aveva AMPLA e correspondente ao

Sistema de Execução da Manufatura

(MES). Estas variáveis são denominadas impressões digitais do blend mineral.
Na sequência foram levandados os dados denominados responsivos, oriundos das etapas de
tratamento das pilhas homogeneizadas. Estes foram extraídos do banco de dados do Sistema de
Gerenciamento da Informação de Planta, OsiSoft PI (PIMS), e corresponderam aos parâmetros
de controle do processo de flotação. São eles os intervalosde indisponibilidade do processo, as
dosagens dos reagentes utilizados, a recuperação metalúrgica obtida instantaneamente e os
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teores de Nb2O5 e P, estes últimos correspondentes aos indicadores de qualidade do processo.
Seguinte à etapa de coleta dos dados, foi realizada a Análise Exploratória dos Dados sustentada
por alguns dos passos sugeridos por Ghosh (2018) e utilizando da linguagem de programação
Python. Partiu-se da distinção dos atributos a serem analisados nesta etapa, em busca dos
parâmetros que efetivamente impactassem na performance do processo em escala industrial.
Para tal, foram selecionadas informações de 155 pilhas de minério homogeneizado, realizando
um breve tratamento dos dados excluindo as pilhas em que foram observadas frequências de
paralisações operacionais superiores à 5 vezes. Foi também empregado do método estatístico
dos quartis para excluir as pilhas em que foram observados resultados de recuperação
metalúrgica atipicamente elevados ou baixos, por apresentarem fortes indicativos de
inconsistência dos dados que deram origem aos resultados analisados. Chegou-se, portanto, em
um universo de 148 pilhas de minério a serem utilizadas para as etapas seguintes.
À partir uma análise bivariada, relacionando as característica químicas e a recuperação
metalúrgica obtida nos testes de bancada do blend de formação das pilhas, foi possível
identificar quais dos óxidos apresentavam maior impacto sobre as etapas de tratamento de
minério e quais apresentavam pouca ou nenhuma influência sobre estas.
Também foi realizada uma análise bivariada entre a recuperação metalúrgica obtida em escala
industrial e a relação de Minério Marginal presente no blend de formação das pilhas, com
objetivo de identificar a possível influência deste parâmetro de formação nos resultados da
planta. A relação de Minério Marginal corresponde ao minério com características de liberação
e composição mineralógica para o qual a rota de tratamento de minérios apresenta baixa
recuperação metalúrgica.
Foram conduzidas análises bivariadas observando a relação entre a recuperação metalúrgica
obtida nos testes de bancad do blend de formação das pilhas e os resultados obtidos em escala
industrial, sendo eles a dosagem de reagentes e a recuperação metalúrgica obtida em escala
industrial. Estas análises tinham como objetivo validar a relação entre a recuperação
metalúrgica planejada e obtida em escala industrial, bem como a real influência da mesma sobre
os parâmetros-chave de atuação sobre o processo, fundamentais para uma boa otimização do
mesmo.
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Ainda na etapa de Análise Exploratória dos Dados, para as componentes mineralógicas foi
realizada uma análise estatística multivariável por meio do agrupamento hierárquico dos
difratogramas representativos da formação mineralógica de cada uma das 148 pilhas. Foi
variado o parâmetro de distância utilizado para este agrupamento, observando-se para os grupos
gerados a variação intra-grupos das componentes químicas dadas como impactantes no
processo, determinadas ainda na fase de Análise Exploratória.
Por meio da variação da dissimilaridade e das composições químicas intra-grupos, foi possível
confirmar a relação entre a influência dos parâmetros químicos dados como impactantes no
processo de tratamento de minérios e as componentes mineralógicas.
Tomando-se como base técnicas de agrupamento por Árvore de Decisão e K-Means, à partir da
ferramenta de programação Visual Basic for Application, foi criado um algoritmo para o
agrupamento das pilhas utilizando das características do seu blend de formação, dadas como
impactantes para o processo de tratamento de minérios. Os resultados dos algoritmos foram
comparados em termos de dissimilaridade e número de grupos gerados, sendo eleito o melhor
algoritmo aquele com a menor dissimilaridade e menor número de grupos gerados, desde que
oferecesse boa representatividade para as pilhas agrupadas.
À partir da eleição do melhor algoritmo para o agrupamento, este foi aprimorado para que os
dados oriundos do banco de dados do Planejamento de Lavra, Aveva AMPLA, fossem
automaticamente carregados para o agrupamento de uma nova pilha em formação.
Foi desenvolvida, ainda em Visual Basic for Application, uma interface gráfica com o usuário
para a seleção da pilha de minério a ser estudada, permitindo ainda ser possível que o mesmo
selecionasse quais os parâmetros químicos e metalúrgicos a serem utilizados para o
agrupamento.
Ainda utilizando da ferramenta de programação Visual Basic for Application, foi desenvolvido
um algoritmo de benchmarking formal orientado à alguns indicadores de performance prédefinidos. Este foi codificado de tal forma a selecionar o melhor momento de operação da pilha
referência de cada grupo, sendo este um intervalo de 2h em que foram respeitadas as
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condicionantes de disponibilidade, qualidade e desempenho do processo.
Para o intervalo dado como benchmark da pilha de referência, o algoritmo foi programado para
buscar os parâmetros de processo utilizados da base de dados do Osisoft PI. São eles as vazões
mássicas de alimentação, dosagens de reagentes, vazão de água de lavagem, vazão de ar e altura
da camada de espuma das colunas e células de flotação. O algoritmo também buscava, ainda
do Osisoft PI, os indicadores de resultado para estes intervalos, correspondentes às
condicionantes do benchmark.
Foi desenvolvida uma interface gráfica em formato A4, prático para impressão, em Visual Basic
for Application que dispusesse toda a informação do planejamento de lavra para a pilha em
estudo e a pilha de referência do grupo em que a mesma se encontra. Assim sendo, dados da
caracterização química, metalúrgica e mineralógica ficam disponíveis para que o usuário
conheça as similaridades e diferenças entre as pilhas analisadas. Nesta inferface ainda é
disponibilizada a referência de benchmark da pilha referência do grupo, trazendo as sugestões
de ajustes para os parâmetros de processo e os resultados esperados.
A ferramenta construída em Visual Basic for Application foi publicada e divulgada aos técnicos
de processo e operadores de produção das plantas de tratamento de minérios da CBMM. À
partir do uso da mesma, foi iniciada a coleta dos resultados obtidos por meio da mensuração
dos tempos de adaptação, estabilização e atingimento do benchmark de processo de cada pilha
de minério homogeneizado. Foram também registrados os resultados de recuperação
metalúrgica consolidada de cada pilha.
Ao final de um ano de utilização da ferramenta, os resultados dos tempos de adaptação,
estabilização e atingimento do benchmark de processo foram comparados entre si, bem como
os resultados consolidados das recuperações metalúrgicas.
Foram avaliados os ganhos obtidos e validados os objetivos iniciais do trabalho.
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6 RESULTADOS
6.1 Fatores impactantes no comportamento do processo
Para a determinação dos fatores impactantes no comportamento do processo, foi inicialmente
realizada uma análise exploratória dos dados por meio da linguagem de programação Python.
Foram utilizados os dados correspondentes aos atributos de formação da pilha de minério
homogeneizada, associando-os à performance e dosagem de reagentes do processo de
tratamento de minérios. Na sequência, os resultados das análises por difração de raios X foram
confontados com os demais atributos de maior expressão sobre o processo.
Os atributos de formação da pilha de minério são organizados conforme sua natureza, e
descritos no Quadro 1.

Quadro 1: Atributos do blend de formação das pilhas de minério homogeneizado
Tipo de atributo

Atributo

Descrição

% BaO
% Fe2O3
Composição

% Nb2O5

Química

% SiO2
% TiO2

Percentual de massa do óxido/elemento presente na pilha
homogeneizada, determinado por análise da amostra de
formação desta por meio de Fluorescência de Raios-X

%P
% MF*
Litologia
% MM**

Percentual de minério franco contido no blend de formação
da pilha
Percentual de minério de baixa recuperação, denominado
minério de transição, no blend de formação da pilha
Recuperação metalúrgica, referente à recuperação do

Testes de Processo

RG

Nb2O5, obtida em testes de bancada para o blend de
formação da pilha

Composição
Mineralógica

Agrupamento

Composição mineralógica da amostra obtida por análises
por difração de raios X

*MF: Minério de pirocloro com características de liberação e composição mineralógica para o
qual a rota de tratamento de minérios atual foi desenvolvido; **MM: Minério de pirocloro com
características de liberação e composição mineralógico para o qual a rota de tratamento de
minérios apresenta baixa recuperação metalúrgica.
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Os valores numéricos dos dados e resultados de processo não foram aqui divulgados por
tratarem-se de informações confidenciais do processo de tratamento do pirocloro da Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração. Serão, no entanto, apresentadas as ordens de grandeza
voltadas para a etapa de análise exploratória de dados e ganhos aferidos.
Para análise exploratória de dados, foi realizado o tratamento destes com a exclusão dos
resultados de períodos pré e pós descontinuidade da planta de beneficiamento em um intervalo
de duas horas, período que compõe os resultados de amostragem para as análises químicas e de
performance do processo. Foram também desconsideradas pilhas em que foram observadas
mais de 5 descontinuidades. Por fim, foram também excluídos os outliers por meio do método
dos quartis utilizando como referência os resultados de recuperação metalúrgica da planta.
Para a análise exploratória de dados, foram consideradas inicialmente 155 pilhas, referentes
parte da operação entre 2016 à 2018. Com o tratamento dos dados, chegou-se em 148 pilhas
para condução das análises subsequentes.
Os atributos referentes à composição química do blend de formação das pilhas foram associados
à recuperação metalúrgica obtida na usina de beneficiamento, a fim de identificar quais deles
podem explicar alterações no comportamento do processo. Os resultados relativizados destas
análises estão expostos na Figura 25.
Destaca-se que os resultados ora apresentados são oriundos de uma abordagem estatística,
sendo válido para estudos posteriores a exploração destes também associando-os às variáveis
granulométricas e explorando-os na perspectiva da rota de processo de tratamento de pirocloro
referenciada e suas particularidades.
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Figura 25: Relação da composição química e a recuperação metalúrgica obtida na usina
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Ainda que não tenham sido realizados agrupamentos para distinguir possíveis clusters distintos
de pilhas homogeneizadas, visualmente é possível observar pouca relação de SiO2, TiO2 e P
com os resultados de performance da planta. Os óxidos de bário, ferro e nióbio apresentam
menor dispersão frente à performance obtida, com destaque para os óxidos Fe2O3 e Nb2O5.
Assim sendo, estes óxidos foram avaliados em uma etapa posterior como possíveis atributos
que formam a identidade de grupos de pilhas de minério homogeneizado.
Dos atributos de caracterização quanto à litologia do material, ora dividios em apenas duas
frações, foi avaliada a possível relação da fase denominada Minério de Baixa Recuperação
(MM) e a Recuperação Metalúrgica da planta. A análise de dispersão relativizada dos dados
está apresentada na Figura 26.
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Figura 26: Relação de minérios de transição e o atributo RG
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Observa-se forte dispersão na associação da fração de Minério de Trasição presente no blend
de formação das pilhas e a recuperação metalúrgica obtida na usina. Este fenômeno é sugestivo
de uma baixa relação entre ambos, tornando este atributo pouco relevante no traçado da
identidade de possíveis grupos de pilhas existentes.
A associação entre o consumo de reagentes na flotação e recuperação metalúrgica obtida nos
Testes de Processo (RG) permitiu identificar uma relação inversamente proporcional entre
ambos. Os resultados desta análise estão dispostos de maneira relativizada nas Figuras 27 e 28,
organizados em ordem decrescente de Recuperação Metalúrgica obtida nos Testes de Processo
(RG).

Figura 27: Relação da dosagem de reagentes na flotação e o atributo RG
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Figura 28: Relação da recuperação metalúrgica na usina e o atributo RG
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Com base nos resultados da análise exploratória de dados, conclui-se que os atributos de
composição química correspondentes à BaO, Fe2O3 e Nb2O5 apresentam forte relação com a
recuperação metalúrgica.
Para avaliar o impacto da composição mineralógica sobre o processo, partiu-se de um
agrupamento dos difratogramas gerados pela análise por difração de raios X. O agrupamento
foi realizado utilizando-se de ferramentas com liguagem de programação Python com o apoio
de Cientistas de Dados da empresa. Utilizando esta linguagem para um agrupamento das pilhas
analisadas, foram realizadas diversas iterações a fim de identificar qual seria a dissimilaridade
ideal para a representação do processo, analisando a variabilidade intra-grupos dos atributos
dispostos no Quadro 1 que foram dados como de maior relação com a performance do processo.

Tabela 1 – Comparação dos resultados obtidos com o agrupamento dos difratogramas
Dissimilaridade

Nº Grupos

BaO

Fe2O3

Nb2O5

RG

2,0 %

20

< 10%

< 5%

< 10 %

<5%

2,5 %

16

< 10 %

<5%

< 10 %

< 10 %

3,0 %

11

< 15 %

< 10 %

< 15 %

< 10 %

4,0 %

4

> 20 %

< 15 %

> 20 %

< 15 %

Fonte: Autoria pessoal
Com base nas disposições acima, é possível observar que a medida em que aumenta-se a
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dissimilaridade entre as pilhas, a variação intracluster para os óxidos de Bário, de Ferro, de
Nióbio e Recuperação Metalúrgica aumenta significativamente. No entanto, para
dissimilaridades menores, há um acréscimo importante no número de clusters gerados.
Buscando-se uma menor variação intracluster para os quatro parâmetros definidos, associados
ao menor número de clusters para a gestão das informações e simplificação dos algoritmos,
definiu-se que a dissimilaridade ideal para conduzir uma eventual clusterização utilizando as
referências de Composição Mineralógica, para o minério de pirocloro é de 2,5 %. Esta definição
parte do princípio os processos de Análises por Fluorescência de Raios X e Testes de Flotação
de bancada, utilizados para a determinação dos atributos elencados na Tabela 1, apresentam
precisão de até 10 % para o BaO, 5 % para o Fe2O3, 10 % para o Nb2O5 e 15 % para as
recuperações metalúrgicas.
Para o agrupamento considerando uma dissimilaridade de 2,5 %, apenas dois grupos foram
gerados com apenas uma pilha, e três com apenas duas pilhas.
As Figura 29 à 32 apresentam a variabilidade intra-cluster para cada um dos agrupamentos
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Figura 29: Análise da variabilidade intra-cluster dos Óxidos de Bário para o agrupamento com 2,5 % de dissimilaridade.

Figura 30: Análise da variabilidade intra-cluster dos Óxidos de Ferro para o agrupamento com 2,5 % de dissimilaridade.
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Figura 31: Análise da variabilidade intra-cluster dos Óxidos de Nióbio para o agrupamento com 2,5 % de dissimilaridade.

Figura 32: Análise da variabilidade intra-cluster da Recuperação Metalúrgica obtida em testes de bancada para o agrupamento com 2,5 % de
dissimilaridade.
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Para os grupos gerados à partir do agrupamento dos difratogramas, foram ainda analisados os
demais óxidos presentes a fim de comprovar a teoria de que apenas os óxidos de BaO, Fe2O3 e
Nb2O5 apresentariam forte relação com o comportamento do processo. Para tal análise, foram
plotadas as variações de todos os óxidos analisados nas amostras de pilha, comparando-as grupo
a grupo para identificar quais os óxidos apresentam comportamento unânime de maior
representatividade. A Figura 33 apresenta um gráfico exemplificando os resultados obtidos na
análise comparativa com os dois clusters de maior representatividade.

Figura 33: Análise comparativa dos óxidos presentes em função do agrupamento dos
difratogramas das pilhas de minério.

Observa-se que, embora alguns dos óxidos tenham baixa variabilidade em um determinado
grupo, há maior variabilidade destes em outros clusters, como por exemplo os Óxidos de Terras
Raras Totais e SiO2. Por meio desta análise, comparando os 16 clusters gerados, observa-se
que os óxidos que efetivamente apresentam menor variabilidade em todos os grupos são o BaO,
Fe2O3 e Nb2O5.
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6.2 Clusterização do minério
Na definição da melhor técnica para a clusterização foram inicialmente utilizados os algoritmos
de Árvore de Decisão e K-Means considerando os atributos do Quadro 2. Caso os resultados
obtidos trouxessem agrupamentos que não apresentam comportamentos similares no processo,
seriam utilizadas outras técnicas de agrupamento.

Quadro 2: Atributos de formação das pilhas de minério eleitos para clusterização
Tipo de atributo
Composição
Química
Testes de Processo

Atributo
% BaO

Descrição
Percentual de massa do óxido/elemento presente na pilha

% Fe2O3

homogeneizada, determinado por análise da amostra de

% Nb2O5

formação desta por meio de Fluorescência de Raios-X

RG

Recuperação metalúrgica obtida em testes de bancada para
o blend de formação da pilha

Fonte: Ferreira, 2020.
Para a estruturação da árvore de decisão, os atributos listados no Quadro 2 foram estruturados
em uma tabela para processamento através da linguagem de Visual Basics para Aplicação.
Neste trabalho, não foram utilizados os agrupamentos dos difratogramas, sendo esta abordagem
uma possível alternativa caso os agrupamentos dos parâmetros químicos e metalúrgicos não
conferissem resultados satisfatórios.
A estruturação do algoritmo foi realizada considerando a distância euclidiana como a distância
para a geração dos grupos. Com um número de 19 grupos gerados, a dissimilaridade média
obtida foi de 20 %, e dentre os grupos gerados, apenas cinco grupos representaram uma baixa
quantidade de pilhas. As Figuras 34 e 35 representam, respectivamente, a proporção da
distribuição de pilhas nos clusters e a visão hierárquica da clusterização.

75

Figura 34: Visão do agrupamento das pilhas por árvore de decisão.

Fonte: Ferreira, 2020.
Figura 35: Proporção da distribuição de pilhas nos clusters gerados

Fonte: Ferreira, 2020.
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Com o objetivo de se comparar o melhor algoritmo para o processo de agrupamento, foi
realizada também uma análise por K-Means, agrupamento por partição, utilizando a ferramenta
Visual Basics para Aplicação. Por meio desta técnica foram obtidos 12 clusters com
representatividade de 66,59 %, apresentados na Figura 36.

Figura 36: Organização dos clusters gerados por K-Means

Fonte: Ferreira, 2020.
O número de clusters gerados é superior utilizando por meio da árvore de decisão quando
comparado à K-Means. Dentre os clusters gerados pela primeira técnica, cerca de 25 %
representam um conjunto pequeno de pilhas. Observa-se ainda que há uma ampla sobreposição
dos grupos gerados, o que pode sinalizar que o método K-Means, para um número de clusters
equiparável ao obtido por Árvore de Decisão, não apresentou bons resultados. Isso se dá pois
não houve uma clara separação entre os grupos, e identidades dos mesmos não foram
satisfatoriamente geradas. Seria possível aprimorar o algoritmo buscando um maior número de
clusters a fim de permitir a separação adequada dos clusters, no entanto seriam gerados muitos
grupos o que inviabilizaria a técnica para o processo.
Destaca-se portanto que similaridade obtida pelo processo utilizado a árvore de decisão é
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superior à K-Means para este caso. Assim sendo, para a definição dos referenciais de trabalho
optou-se inicialmente por prosseguir com a análise por árvore de decisão.

6.3 Benchmarking
Para os grupos gerados através da clusterização por árvore de decisão, a fim de definir os
melhores ranges para os parâmetros de processo da flotação, foi necessário identificar os
melhores momentos operacionais das pilhas – Denominados benchmarks operacionais.
A usina de tratamento de minérios utilizada como referência para o presente trabalho é
amplamente instrumentada e automatizada, permitindo com que grande parte das variáveis do
processo fossem medidas em tempo real, com compressão de dados na ordem de segundos, e
registradas para sustentar as estratégias de operação. Para registro dos dados, a usina dispõe de
um Sistema de Gerenciamento de Informação da Planta, Osisoft PI (PIMS - Plant Information
Management System).
Os dados referentes às variáveis físicas e químicas para o controle do processo de flotação, bem
como os resultados de performance, custo e qualidade foram utilizados para estudar os
benchmarks. Estes dados foram, à partir da plataforma PIMS, exportados automaticamente por
meio de um algoritmo para a aplicação em Visual Basic for Applications através de um
suplemento chamado PI Datalink, da fornecedora OSIsoft®.
Para a realização do benchmarking, foram definidos os critérios dispostos no Quadro 3.
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Quadro 3: Critérios para a realização do benchmarking de performance
Critério
Performance

Variável
Recuperação
Metalúrgica
Teor de Nb2O5 no

Qualidade

Representatividade
Custo

Alvo
Máximo valor possível respeitando os demais critérios
Respeitando os limites mínimos e máximos da

concentrado

especificação do produto

Teor de P no

Respeitando os limites máximos da especificação do

concentrado

produto

Disponibilidade

Desconsiderando intervalos durante e de até 2h após

Operacional

eventuais descontinuidades na operação da planta

Consumo de

Mínimo valor possível para os melhores resultados de

reagentes

performance eleitos

Fonte: Ferreira, 2020.
Para a automatização do processo de identificação do benchmark na massa de dados disponível
para o horizonte operacional de cada pilha analisada, foram elaborados algoritmos simples em
Visual Basic for Application que contemplaram a exclusão dos dados que não atendiam aos
critérios de qualidade e representatividade, associados ao pontos máximos de performance e
mínimos de custo disponíveis.
Por meio da identificação do benchmark, o algoritmo foi programado para coletar a média dos
parâmetros físicos e químicas da flotação para o intervalo de 2h no melhor referencial, e trazêlas como sugestões para ajustes no processo.
Para cada cluster, foi também estruturada a identificação progressiva do benchmark, isto é, a
pilha com a melhor referência operacional, passível de ser alterada caso uma nova pilha se
tornasse o benchmark. A pilha de referência é utilizada como sustentação para um processo de
busca contínua pelo ponto ótimo do processo em cada cluster de pilhas.
A fim de trazer ainda a melhor referência possível para a estratégia operacional das flotações,
o algoritmo foi estruturado para que no cluster analisado seja eleita a pilha mais similar à em
estudo. O algoritmo realiza esta atuação por meio da seleção da pilha com a menor distância
euclidiana em análise, em um último procedimento no trabalho de Análise de Similaridade de
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Pilhas.

6.4 Inteface com o usuário
Com o objetivo de permitir a interface prática entre o usuário interessado na coleta da estratégia
de operação com a pilha e os algoritmos criados, foi desenvolvida uma tela em Visual Basic for
Application. Nesta tela, o usuário seleciona o nome da pilha a ser estudada, e ainda pode eleger
quais os parâmetros químicos e metalúrgicos que deseja utilizar no agrupamento.
À partir da seleção, o algoritmo realiza a análise de clusters e benchmarking, trazendo em uma
outra tela como output as melhores referencias de processo como sugestão para ajuste da
flotação, tais como as vazões mássicas de alimentação, dosagens de reagentes, vazão de água
de lavagem, vazão de ar e altura da camada de espuma das colunas e células de flotação.
O usuário poderá digitar ainda a taxa de alimentação desejada para a operação com a pilha em
estudo, bem como a meta de recuperação definida. Caso desejado, o formato criado é adaptável
para impressão em tamanho A4, para facilitar a mobilização da informação para os operadores
de campo. A Figura 37 é uma representação da interface criada para o usuário.
Uma possível alteração da estratégia de clusterização pode ser realizada, caso desejado pelo
usuário. Foi criada uma interface simples em que o usuário pode alterar quais as informações
referentes ao blend de formação da pilha são utilizadas. A Figura 38 apresenta a tela criada para
possível alteração das informações que podem ser utilizados para a clusterização.
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Figura 37: Tela de alteração dos parâmetros para clusterização

FERRAMENTA DE CLUSTERIZAÇÃO
Pilha
Parâmetro 1
Parâmetro 2
Parâmetro 3
Parâmetro 4
Parâmetro 5

460820
RG
NB2O5
FE2O3
BAO
Selecione

Selecione a pilha a ser estudada e o tipo de clusterização a ser adotado
*Este modelo foi desenvolvido com base nos valores de caracterização das pilhas, não
contemplando os valores correspondentes ao desempenho obtido no beneficiamento

Fonte: Ferreira, 2020.
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Figura 38: Tela de interface da aplicação com o usuário

ANÁLISE DE SIMILARIDADE DE PILHAS
Informações da Pilha
Pilha

280518

Produção Estimada - MCP (t/h)

1,20

Massa da Pilha - MCP (t)

120.000

Utilizando taxa de alimentação (t/h)

1200

Recuperação no Blend da Pilha

15,00%

Utilizando teor de concentrado (%)

52,5

Meta de Recuperação

14,00%

Teor de Nb2O5 - Heads (%)

5,00

Avaliação de Similaridade
Cluster
Pilha Referência

Consolidado
631217

Eficiência Global (%)

Início

Freq. Paradas

07/01/2018
Final
10/01/2018
Benchmark Global 09/01/2018
Pilha

Taxa Média (t/h)
Produção Média (t)

Benchmark
Eficiência Global (%)

92,50%
1
1190
25

Teores Pilha - Modelo de Curto Prazo (%)

100,00%

Freq. Paradas

0

Taxa Média (t/h)

1210

Produção Média (t)

30

Recuperação no Blend (%)

Nb2O5

TiO2

Al2O3

BaO

Fe2O3

SiO2

RG

280518

5,00

16,85

3,12

12,30

45,00

5,40

15,00

631217

4,88

12,65

4,16

11,78

39,82

6,40

14,00

Mapa de Formação da Pilha
280518

631217

Registro de Dosagem de Reagentes e Parâmetros das Colunas no Benchmark
Benchmark

Circuitos

631217

Circuito 1
09/01/2018

Circuito 2

g/t

Circuito 3

pH

Modulador 1

Modulador 2

Tensoat 1

Surf 1

Surf 2

Floculante

3,69

1428

1415

12

370

277

-

3,74

1736

2269

27

641

307

-

3,94

2051

4950

31

640

416

49

Ar (m³/h)
Flotação 1

Rougher

CF-10A
980

Flotação 2

Cleaner
CF-11
320
Ar (m³/h)

Scavenger

CF-13

CF-12A

105

12

CF-12B

Cleaner

Rougher
CF-12C

12
12
Água de lavagem (m³/h)

CF-10A

CF-11

CF-13

0
10
15
Camada de espuma (cm)

Ro

Cl

Scv

Ro

Cl

Scv

Ro

Cl

Scv

CF-07

CF-08

CF-09

CF-07

CF-08

CF-09

CF-07

CF-08

CF-09

600

4

894
Flotação 3

Água de lavagem (m³/h)

250
Ar (m³/h)

40
5
Água de lavagem (m³/h)

402
700
500
Camada de espuma (cm)

Ro

Cl

Scv

Ro

Cl

Scv

Ro

Cl

Scv

CF-14

CF-16

CF-15

CF-14

CF-16

CF-15

CF-14

CF-16

CF-15

730

155

550

3

67

10

400

890

500

Comentários Gerais

Fonte: Ferreira, 2020.
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6.5 Resultados obtidos no processo
O acompanhamento dos resultados foi iniciado com a introdução da versão beta da aplicação,
mesmo antes da consolidação dos dados com o total de 148 pilhas. Para a aferição dos resultados,
foram utilizados os seguintes parâmetros:


ta: Tempo de adaptação do processo à nova pilha de minério em retomada;



te: Tempo de estabilização do processo de flotação na nova pilha em retomada;



tbmk: Tempo de operação até atingimento do benchmark operacional;



Recuperação metalúrgica da flotação

Para o cálculo médio dos tempos de adaptação, estabilização e operação , foram consideradas
as pilhas processadas no primeiro semestre de 2017, comparadas às pilhas processadas no
mesmo período em 2018. Os resultados dos tempos médios estão dispostos na Tabela 1, e
representados nos gráficos das Figuras 39 à 44.

Tabela 2 - Cenário comparativo dos tempos para aferição dos resultados obtidos
Referência

ta (h)

te (h)

tbmk (h)

2017

3,58

4,86

38,87

2018

2,45

3,14

23,93

Redução

1,13

1,72

14,94

Fonte: Autoria pessoal
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Figura 39: Cenário de transição de uma pilha processada em fevereiro de 2017.

Figura 40: Cenário de transição de uma pilha processada no início de março de 2017.
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Figura 41: Cenário de transição de uma pilha processada em meados março de 2017.

Figura 42: Cenário de transição de uma pilha processada em março de 2018.
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Figura 43: Cenário de transição de uma pilha processada em abril de 2018.

Figura 44: Cenário de transição de uma pilha processada em maio de 2018.
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Embora seja conhecido que o tempo de adaptação, estabilização e atingimento do melhor
horizonte de operação sejam dependentes das características de formação do blend, observa-se
a redução em todos os parâmetros de comparação com a adoção de uma estratégia mais
assertiva para ajuste do processo.
Diante da redução dos tempos observada, era esperado um incremento na recuperação
metalúrgica média da planta. Desta forma, para aferir os possíveis ganhos de performance com
a implantação da solução, foram comparados os patamares de recuperação metalúrgica obtidos
nos primeiros semestres de 2017 e 2018, respectivamente.
Neste contexto, observou-se um incremento de 3 % na recuperação malúrgica da planta, o que
confere uma economia expressiva no consumo de minério para o atingimento do programa de
produção proposto. Em função disso, são obtidos como resultados diretos a redução de custos
de produção, e indiretos a racionalização do uso das barragens de rejeito e vida útil do depósito
mineral.
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7 CONCLUSÃO
Por meio de uma ampla análise exploratória dos dados que compõe o blend de 155 pilhas, foi
possível identificar os fatores de maior relevância para as operações de concentração do
pirocloro oriundo do Complexo Carbonatico de Araxá. Realizando o agrupamento destes
fatores, por pilha, por meio de algoritmos de Árvore de Decisão foram encontrados 19 clusters,
e de cada um identificadas referências ideais de ajustes de processo por meio de benchmarking.
A fim de conferir maior exatidão para o modelo, o algoritmo de busca das melhores condições
para ajustes do processo foi desenvolvido para buscar as referências da pilha mais parecida com
a em análise por meio da distância euclidiana, observando apenas o universo do cluster ao qual
esta pertence.
Os modelos foram validados por meio da comprovação de que foi possível reduzir o tempo de
ajuste e estabilização do processo após a transição de pilhas, além de ser possível atingir o
melhor ponto operacional em menor tempo. Estes fatores contribuíram para uma maior
previsibilidade do processo e aumento da recuperação metalúrgica da planta em 3 %, o que
refletiu na redução do consumo de minério para o cumprimento de um programa de produção
pré-estabelecido e consequente redução de custos de produção.
Destaca-se que os ganhos obtidos cumpriram os objetivos propostos e refletem em uma
racionalização do uso das barragens de rejeito do complexo industrial e maior sustentabilidade
do negócio com foco na vida útil do depósito mineral.
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8 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS
O trabalho conduzido foi sustentado por informações oriundas da caracterização por difração
de raios X, por fluorescência de raios X e testes de processo de amostras de formação das pilhas
de minério homogeneizado. No entanto, o algoritmo de clusterização desenvolvido contempla
apenas as composições químicas e resultados de recuperação metalúrgica dos testes de processo.
Como trabalho posterior, é relevante avaliar se o agrupamento considerando também as
informações oriundas de uma caracterização mineralógica podem conferir maior precisão ao
algoritmo para otimização do processo.
É ainda válido, para os grupos gerados, explorar para os parâmetros de processo observados no
benchmark das pilhas de referência, as causas que resultam em uma maior ou menor adição de
reagentes. Estas podem orientar o desenvolvimento e aprimoramento das rotas existentes na
ótica de particularidades específicas do minério.
Sugere-se ainda explorar as razões pela quais determinados óxidos apresentam influência sobre
os resultados do processo, explorando tais causas em busca de soluções que permitam eventuais
mitigações que favoreçam a otimização das rotas existentes.
Para obter as referências de processo tais como a recuperação metalúrgica do blend de
formação das pilhas, é necessário um numeroso volume de amostras que traz consigo erros
acumulados voltados para o processo de amostragem e processamento. Tendo em vista o
extenso banco de dados contendo informações desta natureza, modelos de predição poderiam
reduzir os volumes de amostras necessários e consequentemente reduzir o tempo e o custo
voltado para esta caracterização. Ademais, abriria portas para uma nova era da Caracterização
Tecnológica que sustenta as operações de tratamento de minérios e metalurgia extrativa: A era
da predição na Indústria de Metais e Minerais, parte integrante dos populares conceitos de
Indústria 4.0.
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