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RESUMO 

O que se pretende neste trabalho é demonstrar a aplicabilidade das redes neurais artificiais como 
técnica de modelagem de parâmetros tecnológicos do processo de Iixiviação em pilha em 
mineração. O objetivo especifico é o desenvolvimento de um sistema capaz de prever alguns 
parâmetros de interesse no gerenciamento do processo. Este sistema deve utilizar, apenas, alguns 
dados de origem laboratorial e/ou operacional e, através de redes neurais, representar de forma 
aceitável os fenômenos investigados. Para atingir este objetivo foi utilizada urna rede neural do 
tipo RUMMELHART e a técnica de treinamento não supervisionado de retropropagação de 
erros ("backpropagation"). Os resultados obtidos demonstraram a vantagem da modelagem do 
processo estudado via redes neurais em relação as técnicas tradicionais, produzindo respostas 
úteis rapidamente e com boa precisão. Acreditamos que este trabalho poderá encorajar outras 
aplicações de redes neurais como técnica de modelagem em processos industriais, especialmente 
em tecnologia mineral. 

ABSTRACT 

This paper describes how neural network can be used as a modeling technique of heap leaching 
process in nuruung. The specific objective is to develop a system able to predict some 
technological parameters of process management interest. This system must use only ·data 
obtained from the process operation andlor laboratory. ln order to achieve this goal some neural 
network ofRUMMELHART type were trainned . The developed models show the advantage of 
neural nets with respect to conventional techniques leading rapidly to useful results with 
reasonable precision. The authors believe that this paper may encourage other new applications 
of neural network in industrial process modeling, specially in mineral technology. 

KEY WORDS: Modeling; Neural Networks, Heap Leaching. 
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I - REDES NEURAIS ARTIFIOAIS 

1.1 - INTRODUÇÃO 

As redes neurais artificiais são compostas de elementos simples operando de forma distribuida, 

ordenada e em paralelo. Estes elementos são inspirados no sistema nervoso biológico, ou seja, 

seguem as mesmas regras e propriedades do fluxo de informações do cérebro humano. No 

neurônio humano, os impulsos elétricos entram de forma integrada, através de tenninações 

nervosas denominadas de dendritos, atingindo o corpo celular onde são processados e 

redistribuidos seguindo para outros neurônios através dos terminais de saida chamados de 

axônios. 

De maneira análoga, as redes neurais artificiais têm mecanismos equivalentes que permitem a 

entrada e saida de infonnações e o processamento e assimilação dos conhecimentos contidos 

nestes dados. A caracteristica da arquitetura neural em fazer os neurônios operarem em paralelo 

fica clara quando todo conhecimento da rede é armazenado nos pesos relativos das conexões 

destes neurônios. Sendo assim, as redes realizam o processamento dos dados a nivel local, o que 

as possibilitam ter uma maior tolerância a falhas, visto que a perda da infonnação contida numa 

unidade de processamento não anula todo o trabalho constituido [I]. 

Desta fonna, tal qual na mente humana, esta abordagem permite criar um ambiente capaz de 

armazenar infonnações, aprender e representar o conhecimento e realizar generalizações a partir 

de um treinamento direcionado. Com tais redes é possível estabelecer relações complexas entre 

dados, sem que haja a necessidade de informá-las sobre os niveis e as regras que os relacionam. 

Comprovando isto, as redes neurais vêm sendo treinadas para atuar em aplicações complexas em 

diversos ramos do conhecimento, principalmente quando é dificil a implantação de um algoritmo 

estruturado para a solução destes problemas, que vão desde o reconhecimento de padrões até 

sistemas de controle industriais. 

A rede neural precisa ser treinada a fim de executar as funções complexas a que se destina e as 

possibilidades de treinamento para a solução de problemas dificeis ou impossíveis de resolver 

através de abordagens convencionais são amplas. As aplicações são ilimitadas e praticamente 

qualquer campo do conhecimento humano pode ser considerado. A área de modelagem e 

437 



simulação de processos, especialmente em tecnologia mineral, poderá se beneficiar intensamente, 

já que resultados úteis e precisos poderão ser obtidos com rapidez. 

Esta abordagem revolucionária pennitiu uma nova visão e redimensionamento dos métodos de 

processamento de informações e dados, fazendo das redes neurais artificiais uma poderosa 

ferramenta de resolução de problemas. 

Dentre as vantagens do uso das redes neurais artificiais podem ser destacadas: 

- Uma modelagem direta do problema adaptando-se a realidade dos dados experimentais, em vez 

de linútada a um conjunto de regras e ajuste de equações conhecidas; 

- A possibilidade de avaliação de multiplas variáveis de entrada, pennitindo um relacionamento 

mais homogêneo entre os dados disporúveis; 

- Uma significativa tolerância a falhas de mapeamento. Esta caracteristica perrrúte o 

processamento de dados com ruídos ou mesmo absurdos, e ainda assim funcionar de maneira 

satisfatória; 

- A irrelevância da separação a priori dos fatores de maior importância no modelo a ser 

estudado, uma vez que estes serão destacados facilmente no decorrer do treinamento da rede. 

A dificuldade maior no uso das redes neurais está no desenvolvimento de programas de 

computador visando treinar os neurôrúos, já que um bom conhecimento de programação e da 

defirúção da arquitetura adequada é indispensável. A fim de superar esta dificuldade um aplicativo 

para computação numérica cientifica foi utilizado. Trata-se de MATLAB [2], um programa de 

alto desempenho que integra análise numérica, cálculos matriciais, processamento de sinais e 

representação gráfica, de maneira simples e de facil aprendizagem. A fim de facilitar ainda mais o 

projeto das redes neurais, um aplicativo para redes neurais usando algoritmos já desenvolvidos 

pelo MATLAB foi utilizado [3]. Este conjunto de facilidades (toolbox) reduz consideravelmente 

o tempo necessário para dominar o projeto das redes, pois consiste de facilidades para: defirúção 

dos neurôrúos e da arquitetufa da rede, defirúção das funções de transferência em cada neurôrúo, 

treinamento dos neurôrúos e da rede neural, avaliação das inconsistências da rede, adequação 

desta para previsão e convergência da solução. 
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1.2- ARQUITETIJRA DA REDE NEURAL 

O conhecimento de como é estruturado o modelo do neurônio e de como é arquitetada uma rede 

neural artificial é de fundamental importância na implementação da técnica. A melhor arquitetura 

a ser empregada depende do tipo de problema que precisa ser representado pela rede. 

A rede RUMMELHART [4) se caracteriza por possuir camadas sequenciais de neurônios, que 

são classificadas a depender de sua posição na tnalha. Os dados do problema estão na matriz 

relacionada com a camada de entrada e os resultados na matriz relacionada com a camada de 

saída. No caso de urna rede com múltiplas camadas, os blocos de neurônios que não pertencem 

nem a camada de entrada nem a de saída são chamados de camadas ocultas ou intermediárias. 

A técnica básica para o processamento resume-se na multiplicação do matriz de entrada pela 

matriz pesó e posterior soma com o vetor discriminante. O resultado desta operação serve de 

argumento para a função de transferência escolhida. Todo o "conhecimento" de cada célula neural 

está armazenado nos valores dos pesos e dos discriminantes. 

A dimensão da matriz peso depende do número de neurônios da camada a que eles pertencem e 

do número de variáveis de entrada. 

O número de linhas do vetor discriminante, depende do número de neurônios da camada. 

Geometricamente os valores de discriminantes devem ser tomados como deslocamentos no eixo 

das abscissas da função de ativação em cada neurônio. Desta forma, tais números representam 

parâmetros livres, graus de liberdade adicionais, que são ajustados de maneira a obter a 

perforrnance desejada na rede. 

1.3- TREINAMENTO DA REDE 

O primeiro passo após a escolha do tipo de rede é a definição das condições iniciais a serem 

utilizadas. Esta etapa tem grande influência na realização do processo de aprendizagem, visto 

que, quanto melhores os parâmetros iniciais mais rápido se dá o treinamento e mais precisa é a 

convergência na superficie de erro. 
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Visando encontrar condições iniciais mais favoráveis em vez de valores eminentemente aleatórios, 

foi desenvolvida uma técnica de inicialização baseada na análise da performance de urna rede na 

aproximação de uma função [3]. Neste método são calculados os parâmetros da camada oculta 

de uma rede linear -sigmoidal mantendo os valores aleatórios na camada linear de saida. 

Na fase de implementação da rede, utilizando-se dos resultados encontrados no periodo de 

inicialização, e feita a otimização dos pesos das ligações entre os neurônios, de modo a mapear da 

melhor forma possível as variáveis de entrada e de saida. 

Parâmetros de treinamento são definidos visando enquadrar o processo de aprendizagem à 

vontade do projetista no que tange respectivamente a frequência na apresentação dos progressos 

conseguidos, ao número máximo de periodos de treinamento, o maior erro admissivel, alem da 

taxa de aprendizagem conseguida. 

A regra de aprendizagem por retropropagação atualiza os valores dos parâmetros (peso e 

discriminante) de cada camada com base nos erros calculados pela rede. O procedimento de 

ajuste destes valores está baseado na busca da direção de maior convergência dos erros obtidos 

pelo método do gradiente convergente. Na procura do menor valor na superficie de erro da rede 

pode acontecer que o treinamento se estabilize numa região de rninimos locais, não convergindo 

ao valor ótirno desejado. Para evitar estas situações é usada a função impulso. 

2- MODELAGEM DO PROCESSO DE LIXIVIAÇÃO EM PILHAS 

Lixiviação é a dissolução seletiva de minerais, existentes em um minério ou concentrado, através 

da ação de um solvente, que pode ser: água, ácidos, bases ou complexantes. Sendo parte 

fundamental do fluxograma de um processo hidrometalúrgico, sempre é acompanhada por um 

certo número de métodos, dependendo da natureza do agente lixiviante e das caracteristicas do 

minério que afetam sua solubilidade, tais como: porosidade, composição mineralógica, teores, 

grau de oxidação, etc. 
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A lix.iviação pode ser classificada, quanto à forma de execução, como: in situ, em montes, em 

pilhas, em "vat", em tanques agitados e sob pressão. As características básicas destas operações 

unitárias são descritas na literatura [ 5]. 

A lix.iviação em pilhas é um processo antigo e era utilizada basicamente para tratar rejeitos 

minerais nos quais o teor do metal de interesse, geralmente cobre, estava abaixo do teor de mistos 

ou quando o minério não era tratável por !lotação. Esta técnica tem se mostrado bastante 

conveniente para tratar as várias descobertas de jazidas pequenas, especialmente de ouro, uma 

vez que os investimentos necessários e os custos operacionais são bem menores que no caso de 

técnicas convencionais, o que pode tomar economicamente viáveis estes empreendimentos. 

A utilização desta técnica para lixiviaçào de minérios de ouro vem sendo aplicada desde o inicio 

da década de setenta nos Estados Unidos, Canadá, Áfiica do Sul e Austrália. No Brasil teve 

inicio em 1984 com a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) ria mina de Fazenda ~rasileiro em 

Arací (Bahia). Atualrnente, além desta planta, existem a da CVRD na Mina de Fazenda Maria 

Preta e a da Rio Salitre Mineração em Santa Luz (Bahia) e da CVRD em Riacho dos Machados 

(MG) 

A técnica de lixiviação em pilhas consiste em preparar o solo com uma pequena inclinação para 

facilitar a drenagem do licor de lixiviação e impermeabilizado com camadas de concreto, argila, 

asfalto e/ou material plástico. O minério a ser tratado gralrnente é transportado por caminhões e 

empilhado s~bre a área preparada. A solução lixiviante é borrifada no topo da pilha e percola o 

leito de minério dissolvendo progressivamente o(s) componente(s) de interesse até'lltingir a base 

impermeabilizada. Devido ao declive, a solução é conduzida para um reservatório e, em Se!,'llida, 

encaminhada para a próxima etapa do processo hidrometalúrgico, a recuperação. 

Na previsão do desempenho de um minério a ser lixiviado por este processo, geralmente são 

feitos alguns testes em escala reduzida, em colunas e/ou pequenas pilhas. Os resultado obtidos 

com estes experimentos, embora muito importantes, são limitados por serem basicamente 

qualitativos e não permitem o "scale-up" para condições de campo. As informações obtidas são: 

a resposta do minério à lix.iviação, o consumo de lixiviante e a máxima extração possível. Porém, 
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as alterações que ocorrem durante o processo de extração dos metais, de suas concentrações e a 

do lixiviante, não são levados em consideração. 

A utilização da tecnologia de modelagem e simulação computacional, em particular na área 

mineral, é urna importante ferramenta e tem como objetivo analisar, otimizar, controlar e 

desenvolver processos com os menores custos e esforços possíveis. 

Apesar da complexidade dos fenômenos fisicos e químicos envolvidos nos processos 

hidrometalúrgicos encontra-se na literatura alguns trabalhos sobre este terna. Para lixiviação em 

pilhas, de uma forma geral, os modelos conhecidos podem ser classificados como [6]: 

modelos empíricos - provenientes do ajuste de equações a resultados experimentais, por 

exemplo, através de análise de regressão. Estes modelos são relativamente simples, entretanto os 

seus resultados são limitados as condições usadas no seu desenvolvimento . 

. modelos fenomenológicos - baseados na utilização da equação da continuidade para representar 

o escoamento dos fluidos no meio poroso, equações cinéticas para representar as reações sólido

fluido e equação da conservação da energia. Estes modelos são complexos, por isso necessitam 

de hipóteses simplificadoras para viabilizar a solução. Em geral a adequação do modelo depende 

do rigor das hipóteses simplificadoras. 

A técnica de redes neurais vem sendo aplicada com sucesso na modelagem e simulação de 

sistemas complexos como alternativa as técnicas convencionais, onde estas não funcionam bem 

ou é muito dificil/trabalhoso a sua aplicação [7]. 

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um sistema baseado em redes neurais 

artificiais que, utilizando dados de origem laboratorial e/ou operacional que representem de forma 

razoável os parâmetros de interesse, seja capaz de prever com precisão aceitável o 

comportamento de parâmetros do processo de lixiviação em pilha de minério de ouro de baixo 

teor sendo lixiviada por uma solução diluída de cianeto. 
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3- DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Como os experimentos para o processo de lixiviação em pilha são demorados e custosos optou

se por testar a aplicabilidade da simulação com redes neurais usando-se dados gerados pelo 

simulador LIXPILHA [8]. As características operacionais do processo relacionadas a seguir 

foram consideradas como variáveis de entrada: 

. Xl - consumo estequiométrico total de cianeto (k:glton); 

. X2- teor de ouro no minério (ppm); 

. X3 - cOncentração de cianeto na solução (g/1); 

. X4- vazão da solução lixiviante por área da pilha (Vm2 h); 

. XS - raio das partículas na faixa granulométrica (mm); 

. X6 -quociente entre a massa e a área transversal da pilha (tlm\ 

. X7 - saturação da pilha (% ); 

. X8- máxima recuperação de ouro por cianetação na lixiviação (%); 

as demais características necessárias para definir as condições operacionais e o método numérico 

foram consideradas constantes: 

. Cl - difusividadade efetiva do cianeto 

. C2 - densidade do minério 

. C3 - altura da pilha 

. C4 - porosidade da pilha 

. CS - número de sub-divisões no método numérico 

. C6 - frequência simples 

= 5.10-9(m%); 

=2,7 (glcm3
) ; 

=4,5 (m); 

=40 (%); 

=20 (div.); 

=100 (%); 

e os parãmetros tecnológicos de interesse no gerenciamento do processo (respostas) são: 
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. Rl - taxa irúcial de recuperação de ouro (o/o/dia); 

. R2 - concentração de ouro na primeira fração de licor de lixiviante recuperado (ppm) 

. As condições experimentais para os níveis das diversas variáveis consideradas foram estabelecidas 

usando uma matriz de Hadamard [9] para um bloco de 32 experimentos. Os níveis estabelecidos 

para estas variáveis foram baseados em conhecimento prévio do processo como típicos das 

plantas industriais conhecidas e são apresentados na Tabela I. Os dados de entrada e respostas 

são apresentados na Tabela II. 

TABELA~- NÍVEIS ESCOLHIDOS PARA AS VARIÁ VEIS DE ENTRADA 

VARIÁVEIS SUPERIOR(+l) INFERIOR (-1) l 
XI 0.5 0.2 

X2 4.0 2.0 

X3 2.0 1.0 

X4 2.5 10.0 

X5 20.0 10.0 

X6 6000 3000 

X7 62.5 12.5 

X8 95.0 70.0 
I -· 
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TABELA ll- DADOS EXPERIMENTAIS 

NÍVEIS DAS VARIÁ VEIS RESPOSTAS 

EXP. xl I2 x3 I4 IS x6 I7 I8 Rl R2 

I I -I I -I I -I -I I 1.76 2.811 
2 I I I -I -I -I -I -I 7.90 5.187 
3 1 1 -1 1 I I -I -1 3.38 6.185 
4 1 1 I -1 -1 I I -1 22.38 4.216 
5 I 1 -1 I -1 I 1 I 8.35 0.832 
6 -1 I -I -1 I I I 1 5.70 5.620 
7 -1 -I I I -1 I I 1 17.76 0.896 
8 I -1 -1 I -I -1 I I 5.93 0.293 
9 I I -1 I -1 -1 -I I 2.94 1.137 
lO -1 I -1 -1 -1 I -1 -I 12.27 9.519 
II I -I -1 I I I I -I 7.12 1.717 
12 -1 1 I 1 - I -1 I 1 12.64 I.265 
13 -1 -I -I -I I I -1 1 2.72 5.244 
14 I -1 I - 1 -1 -1 I -1 I5 .77 1.465 
15 -1 I -I -I 1 -1 -1 I 1.99 7.171 
16 -1 -1 I I I I -I -1 5.69 6.850 
17 -I -1 I I I -1 I -1 10.72 2.620 
18 -1 -I I I -1 -1 -1 I 6.22 1.237 
19 I -1 -I I I -I -1 -I 2.51 2.048 
20 -I I I I I -I -I -I 5.03 9.505 
21 I -I I -I -1 I -I -I 10.95 3.911 
22 - 1 I -I -I -I -1 I -I 18.37 3.533 
23 I -1 -I I -I I -1 I 4.12 0.813 
24 I I -1 I I -I I -I 5.15 2.363 
25 I 1 I -I I I -1 1 2.44 8.563 
26 -I I I I I I I -I 14.65 7.473 
27 I -I I -I I 1 I I 4.99 2.358 
28 I I I -I I -I I I 3.57 3.23I 
29 -I I I I -1 I -I 1 8.67 3.51I 
30 -I -I -I -1 -I I I -I 25.60 2.532 
31 -1 -I -1 -I I -I I I 4.09 1.957 
32 -I -I -I -1 -I -1 -I -1 4.59 1.766 

. Rl - taxa inicial de recuperação de ouro (0/o/dia) 

. R2 - concentração de ouro na primeira fração do licor de lixiviação recuperado (ppm) 
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4- TREINAMENTO DA REDE 

A Figura I representa esquematicamente a rede Rummelhart a ser treinada. Este tipo de rede foi 

escolhido como o mais adequado para representar o problema dentre os diversos tipos 

disporúveis. As funções escolhidas para representar os neurôrúos em cada camada foram: 

tangente hiperbólica na camada oculta e linear na camada de saida. 

A lógica do sistema usado para treinar a rede é apresentada na tabela m (Algoritmo para 

treinamento e avaliação da rede). Este sistema usa os aplicativos MATLAB e MATLAB 

NEURAL NETWORKS para facilidade de implementação do treinamento. 

As Figuras 2, 3 e 4 mostram os comportamentos das redes treinadas para simular as respostas R I 

(taxa inicial da recuperação de ouro) e R2 (concentração de ouro na primeira fração do licor de 

lixiviação recuperado) . A figura 2 apresenta a evolução da taxa de aprendizagem; a figura 3 o 

progresso da redução do erro da aprendizagem e a figura 4 os gráficos da adequação das redes 

treinadas a 50''/o do erro máximo tolerado (linha tracejada) e o treinamento final (linha continua). 

demonstrando o atingimento das condições de treinamento irúcialmente estabelecidas. 

A avaliação final é aferida com a previsão de respostas para dados não viciados (dados não 

utilizados no treinamento). Estes resultados são mostrados na Figura 5. Verifica-se boa 

concordância da previsão com precisão aceitável para este tipo de trabalho 

446 



Variáveis 
de Entrada 

(P) 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

XB 

Camada Oculta 

W1 1 

o s2 

Y1=tanh(W1,"P+B1) 

Variável 
de Salda 

Y2 

Y2= R1 ou R2 

Y2=(W2tY1+82) 

FIGURA 1- REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA REDE RUMMELHART 
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TABELA ill- ALGORITMO PARA TREINAMENTO E 

AVALIAÇÃO DA REDE NEURAL 

- Definição do problema. 

2 - Definição da arquitetura da rede: 
. fixação do número de neurônios por camada; 
. fixação do número de dados de entrada. 

3 - Definição das condições iniciais: 
. baseado no método de Nguyen-Widrow (ou em valores aleatórios). 

4 - Início do treinamento da rede. 

5 - Pré-análise da adequação da rede proposta: 
. substituição em cada neurônio dos parâmetros calculados inicialmente e posterior coleta 
do erro associado; 

6 - Geração do "loop" em função do número máximo de períodos de treinamento. 

7 -Geração do "loop" em função do maior erro tolerado. 

8 - Início da fase de aprendizagem: 
. alteração dos parâmetros da camada de saida; 
. alteração dos parâmetros da camada oculta baseado nas alterações realizadas na camada 
de saida (retropropagação de erro); 

9 -Introdução do fator de impulso evitando regiões de mínimos locais na superficie do erro. 

10- Adaptação da taxa aprendizagem com valores adequados visando melhor convergência. 

11 - Apresentação do progresso da rede pela substituição dos novos parâmetros obtidos. 

12 - Avaliação do erro: 
.caso não atingir o valor tolerado retorno ao item 7. 

13 -Avaliação do período corrente: 
.caso não tenha superado o limite máximo estabelecido retorno ao item 6. 

14 - Apresentação dos resultados obtidos. 

15 - Qualificação do treinamento realizado. 

16- Avaliação da consistência da rede na previsão com experimentos não viciados. 

17 - Cálculo do erro associado e apresentação das respostas finais calculadas. 
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5- CONCLUSÕES 

Os resultados demonstram o poder da técnica de modelagem através de redes neurais 

evidenciando as amplas possibilidades de se estabelecer relações complexas entre os dados de 

entrada (variáveis) e de saída (respostas), sem que seja imposto qualquer modelo preconcebido. 

Esta técnica é uma inovação na filosofia de tratamento de dados, especialmente em modelagem, 

com algoritmos específicos de processamento. 

A arquitetura estabelecida para a rede pennitiu definir um sistema capaz de prever o 

comportamento de parãmetros do processo de Iixiviação em pilha com boa precisão para este tipo 

de trabalho. 

A pesquisa fundamental em redes neurais continua em ritmo crescente, apesar de aspectos ainda 

não completamente estabelecidos, sendo esperado em um futuro próximo, a disseminação do seu 

uso e aplicações, especialmente na modelagem e simulação de processos em tecnologia mineral. 
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