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RESUMO 

A análise de uma operação no processamento mineral, considerada de forma isolada ou em 
associação com outras, é realizada fazendo-se a quantificação de um ou mais parâmetros 
como: massa de sólido, fluxo de polpa e quantidade relativa de elemento químico ou 
mineralógico. Verifica-se 'la prática industrial a existência de um número de dados disponível 
maior que o necessário ao fechamento do balanço de materiais . Há necessidade, dessa forma, 
de um ajuste (reconciliação) de dados utilizando técnicas matemático/estatísticas de forma a 
se obter um balanço único independentemente dos paràmetros analisados. Diversos 
aplicativos para microcomputador têm sido desenvolvidos nos últimos anos com esta 
finalidade. O presente trabalho apresenta um software, o BM-UFMG versão 2.0, para 
utilização em microcomputador elaborado em Visual Basic versão 3.0. Este software faz a 
reconciliação de dados utilizando as quantidades relativas de até I 00 componentes e também 
análise de sensibilidade do processo. 

ABSTRACT 

The analysis of a mineral processing operation can be done as a unity operation or in 
association whith other operations. It is done by the quantification of one or more parameters 
like mass of solids, pulp streams and the relative amount of a chemical or mineralogical 
element. ln industrial practice there are more data than are necessary to close mass balances. 
Therefore, the data have to be reconciliated by matematicallstatistical tecniquees to get only 
rne rnass balance that is independent of parameters which have been analised . Many softwares 
has been developed in the last years to get this objective. This work presents a software, BM
UFMG 2.0, which was programmed in Visual Basic 3.0. It does reconciliate data until 100 
components, and also performs a sensitivity analysis in ore processing. 
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I - INTRODUÇÃO 

A quantificação de uma operação de processamento de minério, considerada de forma isolada 

ou em combinação com outra(s), é realizada normalmente através da avaliação de um ou mais 

parâmetros como: massa de sólidos, massa de líquido (água), quantidade relativa de sólido, de 

líquido, de um ou mais elementos químicos ou mineralógicos [1, 2, 3]. Essa quantificação é 

conhe~ida como balanço de materiais, balanço de massas ou balanço metalúrgico. Para o caso 

de uma operação de concentração, por exemplo, pode-se considerar, de forma mais 

simplificada, a existência de uma alimentação e dois produtos e o princípio: Entrado = 

Saído, ou seja (2) : 

A=C+E 

Aa= Cc+ Ee 

(I) 

(2) 

onde : A,C,E são as massas de alimentação, concentrado e rejeito, respectivamente 

a,c,e são os teores de uma espécie considerada na alimentação, concentrado e 

rejeito, respectivamente. 

Os valores de A e a são, normalmente, recalculados através dos valores encontrados nos 

produtos (concentrado e rejeito) utilizando-se as equações (I) e (2) e desconsiderando-se 

possíveis erros de fechamento . A determinação de parâmetros como recuperação (R), razão 

de concentração (A/C), rendimento mássico (C/ A) e razão de enriquecimento (ela), é feita a 

partir dos dados obtidos [ 4]. 

Numa operação de concentração industrial dispõe-se, usualmente, de um número de dados 

maior que o necessário para a realização de um balanço de materiais e a metodologia 

simplificada, mostrada acima, evidencia erros de fechamento. A consideração do problema 

passa a ser mais realista quando se expressa Entrado - Saído = Erro de Fechamento . Há 

necessidade de um tratamento matemático/estatístico para a solução da questão. Wills [3) 

sugere dois métodos básicos para a reconciliação de dados: minimização da soma dos 

quadrados dos resíduos em equações de fechamento dos componentes e minimização da soma 

de quadrados dos ajustes do componente. 

No primeiro caso calcula-se o melhor ajuste para os fluxos de massa a partir de dados 

experimentais (teores dos elementos químicos, por exemplo) sendo os mesmos ajustados de 

acordo com essa estimação. O objetivo é, dessa forma, encontrar o valor de C que minimiza a 

soma dos quadrados dos erros de fechamento . 
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No segundo caso define-se um resíduo para cada componente avaliado de tal forma que os 

valores calculados para o componente sejam consistentes com os valores estimados para C. 

Os resíduos são elevados ao quadrado e somados e o melhor ajuste para C é aquele no qual 

há o mínimo para a soma dos quadrados. Dessa forma o valor de C é encontrado 

iterativamente. 

Diversos aplicativos para microcomputador, que fazem o ajuste do balanço de materiais, 

estão disponíveis no mercado. O software apresentado a seguir, o BM-UFMG versão 2.0, foi 

desenvolvido considerando as seguintes características 

i. facilidade para entrada e saída de dados; 

ii . simplicidade de manuseio e instalação, e 

iii . baixa exigência de espaço de memória(< I MB). 

2- DESCRIÇÃO DO BM-UFMG 

Para a elaboração do BM-UFMG, optou-se pela linguagem Visual Basic 3. O for Windows da 

Microsoft, devido as facilidades e recursos proporcionados pelo Windows. Esse ambiente 

operacional fornece ao Visual Basic acesso a seus recursos de controle gráfico (menus, 

botões, caixas de diálogos, etc) e às bibliotecas, por meio de uma ligação dinâmica (DLL), 

usando-se termos funcionais padrão. Com isso, é possível se expandir para além das 

limitações do Visual Basic e criar aplicativos ainda mais elaborados gastando menos tempo 

desenhando controles e mais tempo criando instruções e organizando informações. 

O software desenvolvido oferece condições de se trabalhar com um número máximo de I 00 

componentes e, além disso, incorpora um algoritmo para capturar alguns possíveis erros de 

dados de entrada evitando, com isso, valores absurdos de teores ajustados ou recuperações. 

Para a reconciliação dos dados, estão disponíveis 3 algoritmos métodos I, II e III. O método 

I é o primeiro procedimento básico sugerido por Wills (3], minimização da soma dos 

quadrados dos resíduos em equações de fechamento dos componentes. Já os métodos II e III 

são subdivisões do segundo procedimento, também sugerido por Wills (3] , minimização da 

soma de quadrados dos ajustes do componente. Já com os dados ajustados, calcula-se a 

recuperação de cada componente e estima-se o erro do valor calculado . A Fi~'llra I mostra o 

esquema do ambiente do BM-UFMG 
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Figura I: DiDgra'"" esqutm4tico do Dmbitllle BM-U FMG. 

Um dos arquivos da biblioteca do Windows que o software utiliza é o arquivo de ajuda 

padrão do. Windows. Com isto, o usuário tem acesso à várias informações, tais como: a 
utilização da ajuda padrão e tópicos relacionados ao BM-UFMG A rlgura 2 , a seguir, 
mostra uma das janelas de aJuda padrão. 
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ConteMo de Como Usar a Ajuda 

Coso o Ajude seje ume n0111dede perevocA. escolheNoçlles ballcet. Use e )!m-r~.llll.tttl.~'f!ll 
pere Vltuehzer lnformeçOes que 8$leJem eltlm do hmote de Jenele de Ajude. 

Pate escolher um t6pico de Ajude 
t Prnt~one o bol!o do mouse sobre ltlR!W subllnhedo que \lOCO deseja consuhllr. 

Ou ptett~one T A8 pem seleooner o 16poco e. em taguode. prtt Sione EN TER 

lntroduç4o 
Nocl!es b4sg s 

Figura 2: Janela de ajuda padrão do Windows. 

O BM-UFMG apresenta duas janelas: a janela principal e a janela de entrada de erros de 

onedida. Na janela principal se encontram as tabe.las para a entrada de dados (componentes e 
teores medidos), para a saída dos dados ajustados e para a saída dos valores da recuperação e 

rendimento mãssico de cada componente Encontram-se ainda, na janela principal. as caixas 

de opções (opções de grau de confiança e método de reconciliação), lahels para a saida do 

melhor rendimento mãssico, o quadro de análise de sensibilidade do componente de interesse 

(sob forma grãfica e valores relativos), botão de acesso à janela de entrada de erros de 
medida, botão de acesso a lista de componentes para se efetuar a análise de sensibilidade e o 

botão para a reconciliação dos dados. A Figura 3 mostra a janela principal: 
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Figura J: Jam!la principal do BM-UFMG. 

Através do botão medidos de e"o, na janela principal, tem-se acesso à janela onde se 

encontram os tipos de medidas de erro, que silo. desvio padrão absoluto, desvio padrão 

relativo, erro absoluto e erro relativo. Os erros medidos nas análises químicas devem ser 

fornecidos para os fluxos A. C e E de cada componente. A Figura 4 abaixo mostra a janela de 

entrada de erros de medida 
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Figura 4: janela de entrada de erros de medida. 

O software, como pôde ser observado, é de tãcil utilização e faz uso de recursos fornecidos 

pelo ambiente Windows. A seguir, serão apresentados resultados de teores ajustados 

utilizando-se o BM-UFMG 

3 • EXEMPLO DA UTILIZAÇÃO DO BM-UFMG 

Na Tabela I abaixo, estão os resultados de uma análise qulmica da alimentação e produtos de 

uma instalação que produz concentrado de cobre-níquel. Considerou-se, para efeito de 

exemplificação, que o erro relativo das análises foi de 1% e que o grau de confiança para a 

reconciliação dos dados foi de 95%. 
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Tabela I: Teores ~.)na alimentaçio e produtos. 
~ _'! :: I 'I : i ' . •'· ·:, :::. l~)i: ''" ':1' i:!,!:I!: :I'II';i,;,'l 

cobre o 19 130 o os 
niquei 046 4 20 016 

enxofre 2 31 24,00 0,82 

Para a reconciliação dos dados, de modo a produzir um balanço de massa único, utilizou-se 

os 3 métodos oferecido pelo software, para que possam ser comparados. Abaixo estão 

tabelados os resultados (teores ajustados, rendimento mássico de cada componente e o 

melhor rendimento mássico) obtidos em cada um deles. 

ni uel 0.44 4,20 018 61,86 743 

enxofre 2 32 2400 o 82 67,07 643 

melhor rendimento missico (C/ A) com os dados ajustados: 6,47% 

cobre 0,16 1,41 0,05 69,99± 11,20 

0,71 

ní uel 047 4 12 o 16 69 02 :tO 67 7 43 

enxofre 2 50 22 37 o 80 70 63 :tO 62 643 

melhor rendimento mássico (C/ A) com os dados ajustados: 7,90% 
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cobre I 0,16 1,41 0,05 70,24 ± I 11,20 

070 

niquei I 047 411 o 16 69 23 ±0,661 7,43 

enxofre I 2 SI 22 26 080 70,8l±0,6d .. 6,43 

melhor rendimento mássico (C/ A) com os dados ajustados: 7,99% 

Cada método de reconciliação de dados apresenta as suas vantagens Na prática, o método I é 

utiliz.ado quando não se conhece os erros de cada medida Ji os métodos 11 e IJI têm como 

um dos conjuntos de dados de entrada, os erros das análises químicas de cada componente, 

com isso, a reconciliação dos dados é mais precisa e ainda, é possível avaliar o erro associado 

ao cálculo da recuperaçlo em função dos erros associados à detenninaçlo dos valores dos 

teores 

A análise de sensibilidade, ao utilizar-se o método ll ou m para ajuste dos dados, pode ser 

empregada como uma ferramenta auxiliar na quantificação de operações em tratamento de 

minérios. Os resultados dessa análise são expressos, após ajuste dos dados, como valores 

relativos (razão entre as varianças de cada fluxo e a maior variança). Assim, o fluxo que 

apresentar a maior variança terá como resultado da análise de sensiblidade o valor l (ou 

1000/o). Observando a Tabela V, nota-se, que a recuperação calculada para os 3 

compontentes, é mais sensível à erros na análise do rejeito, em primeiro lugar, e da 

alimentação, em segundo lugar. A sensibilidade a erros na análise do concentrado é 

praticamente nula. Verifica-se também que, em relação a análise do rejeito, o niquei é mais 

senslvel que o cobre, que por sua vez é mais sensível que o enxofre. 

cobre 12,51 0.00 100.00 

niauel 13.34 0.00 100.00 

enxofre 11 .99 0.00 100,00 
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4 - CONCLUSÕES 

O BM-UFMG é utilizado, em sua versão atual, no curso de graduação da UFMG e se presta 

aos objetivos que a princípio foram propostos: um software de simples utilização, que se 

enquadre no atual nível da programação e que realize um balanço de massa simples ou 

redundante. Este software continua sendo desenvolvido através da incorporação de novas 

rotinas e/ou melhoramento do lay-out das janelas sem contudo comprometer suas 

características básicas: a simplicidade e facilidade de utilização. 

Espera-se, com isso, que o BM-UFMG se tome uma ferramenta útil no ensino de cadeiras 

relacionadas à tecnologia mineral e que possa ser utilizado no dia a dia de usinas de 

beneficiamento de minérios. 
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