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RESUMO 

O processo de flotação é usado no processamento de nlinério de ferro como sendo o último estágio de concentração 
(remoção de sílica do concentrado), visando atender ao mercado siderúrgico, cujos processos de redução di reta exigem 
um teor de sílica muito baixo no concentrado. 

Fatores como: distúrbios na massa, percentagem de sólidos, teor de sílica e partição granulométrica da alimentação, 
somados à dificuldade de se medir on fine o teor de sílica no concentrado, impedem que um controle qualitativo seja 
eficiente para se obter um baixo teor de sílica no concentrado. 

Este artigo descreve sobre o desenvolvimento e implementação de um modelo, baseado em redes neurais , para predição 
da sílica no concentrado e otinlização de um circuito de cleaner da planta de flotação em colunas instalada na Mina de 
Conceição (CVRD), Itabira- MG, Brasil. 

O fluxograma da !lotação cm colunas, reagentes utilizados e medições existentes são apresentados. As razões para 
desenvolver um modelo baseado em redes neurais e não utilizar um modelo fenomenológico, são discutidas. Os passos 
para desenvolvimento do modelo, assim como o efeito de cada variável de entrada sobre o teor de sílica no concentrado 
são mostrados. Finalmente, os resultados do modelo operando on line são comparados com os resultados do laboratório. 

PALAVRAS-CHAVE: flotação; redes neurais; modelagem; controle. 

L INTRODUÇÃO 

Flotação tem sido utilizada como um dos mais importantes métodos de separação de diferentes espécies minerais. Este 
processo utiliza bolhas de ar para separar espécies h.i.drofóbicas de espécies hidrofilicas. A maior parte do material 
hidrofóbico conecta-se às bolhas e sai no topo da máquina de flotação, enquanto que o material hidrofilico é retirado da 
base da máquina. 

Sistemas de controle de plantas de flotação nonnalmente utilizam controladores convencionais single loop com o objetivo 
de manter certas variáveis dentro de um detenninado valor. Distúrbios na vazão mássica, no percentual de sólidos, no teor 
dos minerdis, na granulometria, entre outros, devem ser compensados pela mudança dos set points de algumas variáveis 
com objetivo de se manter os teores de detenninadas espécies minerais no concentrado dentro de uma detenninada faixa. 
A dificuldade de se medir on fine o teor do concentrado e das impurezas somado ao tlc'lo conhecimento completo de como 
variáveis que podem ser facilmente controladas (injeção de ar, camada de espuma, dosagem dos reagentes e pH) afetam 
qualitativamente e quantitativamente o concentrado, impedem que, ao se utilizar apenas este tipo de controle, obtenha-se 
sucesso pleno para controlar teores no concentrado cm patamares desejados 

Em minério de ferro , flotação é utilizada para remover sílica do concentrado. A sílica é tomada llidrofóbica pela adição de 
reagentes coletores e retirada no topo da máquina de flotação enquanto a hematita, com au..xílio de um depressor, é retirada 
na base da máquina de notação. Este tipo de flotação onde o concentrado é retirado na base da máquina de flotação e a 
impureza no topo da máquina é chamada flotação reversa. 
Existem alguns produtos, usados para redução di reta, nos quais o teor de sílica no concentrado deve ser mantido abaixo 
de 0,8% e com mn valor médio por lote de 0,6%. Para conseguir este valor extremamente baixo no teor de sílica do 
concentrado é necessário um conhecimento qualitativo e quantitativo de como os distúrbios afetam este valor e como as 
variáveis controladas podem ser alteradas para compensar estas variações. Como na flotação existem várias variáveis que 
afetam o teor do concentrado e cuja relação com este teor é nonnalmente não linear, o desenvolvimento e utilização de 
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modelos dinâmicos é de extrema importância para que se possa otimizar a operação de uma planta de flotação . 
Neste artigo é apresentado o fluxograma da planta de t1otação em colunas da Mina de Conceição onde se produz pellet 
feed de redução di reta. As razões para se trabalhar com modelo por redes neurais c não utilizar modelos fenomenológicos 
são discutidas. Os passos para o desenvolvimento do modelo e como os efeitos das variáveis de entrada do modelo no 
teor do concentrado são apresentados. Os resultados de operação de um modelo de predição operando on fin e na planta 
são mostrados c os problemas enfrentados, melhorias a serem feitas são discutidas. Por fun, é discutido como utilizar um 
modelo em redes ncurais para obter um resultado desejado para o valor do concentrado c paralelamente minimizar os 
custos operacionais da planta. 

2. FLOTAÇÃO EM COLUNAS DA MINA CONCEIÇÃO 

A planta de tratamento de minério da Mina Conceição possui dois circuitos de !lotação cm colunas com capacidade total 
de alimentação de 1800 tlr 1

• Os circuitos são alimentados com material provcrlientc do concentrado de concentradores 
magnéticos (rougher) , do concentrado de um circuito de flotação convencional (rougher), do under:flow de dois estágios 
de deslamagem e o undersize de um classificador espiral. O Circuito A possui duas colunas de cleaner c uma de rec/eaner. 
O rejeito do circuito de cleaner retorna na alimentação da flotação convencional (rough er) c o rejeito do reclenner retorna 
para o agitador que alimenta o circuito de flotação em colunas. Este circuito é alimentado nonnalmentc com 1/3 da 
massa total que alimenta a flotação em colunas. O Circuito B trabalha de maneira similar ao circuito A, porém ele possui 
quatro colunas de c!eaner e duas de recleaner e é alimentado com 2/3 da massa total que alimenta a planta de notação 
em colunas. 

De fonna sinlilar a outras plantas, existem nestes circuitos medições de densidade c vazão de alimentação do cleaner, 
recleaner e concentrado final , de vazões de reagentes, pH , 1úvel de espuma, vazão de ar, va:r.ão de C0

2 
c vazão de água 

de lavagem. "Singlc Loops" são utilizados para controlar a dosagem de reagentes, vazão de ar nos .spargers, nível de 
espuma, pH da polpa e vazão de água de lavagem. Os teores de Si0

2 
c de Ferro na alimentação são obtidos a cada 2 horas, 

assim como a granulometria (percentual acima de O, I 5mm) e o teor de sílica desta partição. O teores de Si0
2 

e de ferro 
no concentrado final são obtidos a cada 1 hora e no rejeito do cleaner a cada 4 horas. Estes teores, assim como a partição 
granulométrica são obtidas através de amostragem na planta e análise laboratorial. Existe também um PSM (Parti e/e Size 
Monitor) na alimentação do circuito de Flotação em Colunas com objetivo de se medir on fine a fração acima de 0.15mm. 
Como coletor e espumante utiliza-se amina e como depressor utilizam-se dois diferente tipos de amido: amido de milho, 
amido de mandioca bem como a mistura dos dois reagentes. 

O grande problema na operação da tlotação é entender qualitativamente e quantitativamente como variações nos 
teores das espécies minerais, na granulometria, na densidade e vazão mássica na alimentação afetam o resultado do 
concentrado e como as varáveis controladas podem ser manipuladas (através da mudança de set poin ts) para manter o 
teor do concentrado dentro de um patamar desejado. Testes em plantas piloto podem ajudar o entendimento qualitativo, 
porém para resolver estes problemas operacionais é necessário a elaboração de um modelo dinâmico capaz de representar 
também quantitativamente este processo. 

3. MODELO FENOMENOLÓGICO 

Para ser útil em escala industrial , um modelo de flotação deve incluir os efeitos dinâmicos das principais variáveis 
operacionais. Estas var<íveis podem ser classificadas em controladas (aquelas que podem ser manipuladas c mantidas em 
um valor desejado) e os distúrbios (variáveis que não podem ser controladas). Em 1982 Bascur e Herbst desenvolveram 
um detalhado modelo fenomenológico para representar o comportamento das partículas com diferentes composições 
mineralógicas e em diferentes partições granulométricas em condições dinâmicas de operação. Este modelo considera 
separadamente o fenômeno de transporte de partículas livres em líquidos c partículas conectadas nas bolhas. A célula de 
flotação é dividida em camada de espwna (zona de limpeza) c camada de polpa (zona de coleta) e as equações dinâmicas 
são escritas a partir do balanço populacional de cada uma das camadas c para cada fenômeno de transporte separadamente. 
A cinética é considerada como sendo de primeira ordem. Para completar o modelo, um balanço dinâmico de água em 
cada camada é considerado. Alguns anos mais tarde William e Hcrbst utilizaram o mesmo modelo para flotação em 
colunas, porém dividindo a zona de coleta em três regiões c a zona de limpeza cm duas regiões. As equações obtidas são 
as seguintes: 

Camada de Polpa 

d ~ u ~)+- K' f.lt:Iv u K 'PD'IT , •• ,l:f 0 :IÕI+J ,.-.. u Q .... R u ,~, u - T-.."4-L · .. T-.."4-r .. - ~~---V,_.,.'+'~ - .<. . ,1-!f.. -·-( ·Tolf" + -..J:~ .. 1-!f- -·~·Elf·· dt .LS ~ • ~ .... ~ 'J ."Lr 'J ........ 'J ~ ~ ..., 'J ! - ~ (I) 
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(2) 

Camada de Espuma 

(3) 

(4) 

Onde: 

V LF, V BF , V LP e V BP são os volumes de líquido e de bolhas nas fases de espuma e polpa respectivamente; 

\jltF, \I'~ F , IJ' tP e \1' ~ P são a densidade populacional de uma particula de tamanho i e mineralogia} nos volumes de líquido 
e de bolhas nas fases de espuma e polpa respectivamente; 

KPAT KPDT KFAT KFDT 
ii ' ij ' ij e ii são os coeficientes cinéticas de aderência e desaderência das partículas de tamanho i c 

mineralogia} nas fases de polpa e de espuma; 

Qr •• d,QT,QAT , Qc,QAc, QA ,QEeQR são as vazões volumétricas da alimentação, do rejeito líquido e gasoso. do 
concentrado líquido e gasoso, de partículas coletadas na fase de polpa, de partículas arrastadas da fase de polpa e de 
partículas drenadas para fase de polpa, respectivamente. 

Para o balanço de água 

d 
- (V LF )== Q E - Q R - Q C 
dt 

(5) 

(6) 

Os coeficientes cinéticas de aderência e desaderência das particulas nas bolhas tanto na camada de polpa quanto na 
camada de espuma são calculados a partir de equações empíricas que geralmente dependem de variáveis que não são 
medidas com facilidade em plantas industriais (diâmetro médio de bolhas na polpa, velocidade de tmbulência, velocidade 
de drenagem, etc) e também de outros coeficientes que devem ser obtidos experimentalmente (Willian e Herbst ). Além 
disto QE, QR e QC' são obtidos também através de equações onde existem variáveis que dificilmente podem ser medidas 
em uma planta industrial . Os fatos descritos dificultam que um modelo fenomenológico, seja utilizado com sucesso em 
uma planta industrial de tlotação para predição on line de teores de concentrado, controle de teores de concentrado a partir 
de mudança de set points das variáveis manipuladas e otimização do processo. 

Realmente o desejado na operação industrial de uma coluna ou célula de flotação é conhecer como os distúrbios (variáveis 
não controladas) e as variáveis manipuladas afetam os teores do concentrado e de rejeito . A necessidade de melhorar o 
desempenho da flotação somada ao conhecimento das dificuldades em se obter mn modelo fenomenológico adequado 
levaram a CVRD a procurar métodos alternativos de modelagem do processo de flotação. Como existe um PIMS 
(Plant ln.formation and Manager System) acoplado ao Sistema de Controle da planta de tratamento de minério da mina 
Conceição onde são arquivados em banco de dados de tempo real todos dados das variáveis controladas e não controladas, 
resolveu-se utilizar a tecnologia de redes neurais para correlacionar estas variáveis com o teor de concentrado e, desta 
fonna, obter um Modelo para os dois Circuitos de Flotação em Colunas 

4. MODELO POR REDES NEURAIS 

Para modelar processos utilizando redes neurais, algtm1as etapas devem ser segtlidas: 
a) Construção de um banco de dados contendo valores medidos de todas as variáveis que afetam o desempenho do 
processo em intervalos de tempo. O tempo total de coleta dos dados deve ser suficiente para representar grande parte 
das variações operacionais nas quais o processo está sujeito. Outro ponto importante está relacionado com o intervalo de 
amostragem. Se o objetivo do modelo é representar muito bem toda a dinâmica da planta, é aconselhável que o intervalo 
de amostragem das variáveis seja de 3 a 6 vezes menor que a menor constante de tempo envolvida no processo. Porém, 
amostragens menores são permitidas se a intenção é representar regimes estacionários ou quase estacionários. 
b) Após obtenção do banco de dados, os valores assumidos por cada uma das variáveis devem ser rigorosamente analisados. 
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Dados gerados durante parada da planta, situações anonnais de operação, defeito em instrumentos c erros em análise 
laboratorial devem ser retirados da massa de treinamento. Um cuidado especial deve ser tomado com recalibrações de 
instnnnentos: ao treinar uma rede neural o importante é tem10s repetibilidade nas medições (precisão) c não cxatidão. 
c) Algumas variáveis podem apresentar ruídos que devem ser filtrados. Algumas vezes é necessário trabalhar com 
variáveis calculadas a partir daquelas medidas no processo e também admitir relações temporais entre variáveis de entrada 
e saída. Esta etapa é dedicada à filtragem de sinais e criação de novas variáveis a partir das variáveis medidas na planta. 
d) Agora o Banco de dados está preparado para que a rede seja treinada. Nesta etapa as variáveis de entrada c saída do 
modelo são selecionadas e os dados destas variáveis alimentam o algoritmo de treinamento da rede neural com objctivo 
de se obter o modelo. É de extrema importância que se faça um estudo de correlação entre as variáveis que se deseja 
colocar como variáveis de entrada. A escolha de variáveis que possuem correlação alta dificulta bastante a interpretação 
da interdependência entre variáveis de entrada e saída. Não é objetivo deste descrever com detalhes o algorítimo de 
treinamento da rede (Baclé propagation c suas variações), porém é fundamental também que o algorítimo de treinamento 
separe uma massa para treinamento e uma massa para teste. Os algoritmos de treinamento são capazes de memorizar 
qualquer massa de dados e podem perder a capacidade de representar o que realmente acontece no processo. Uma fonna 
de impedir que isto aconteça é a introdução de uma massa de dados de teste para detectar este fato c parar o processo de 
treinamento. 
e) A última etapa é a análise do modelo obtido através do treinamento da rede neural. Deve-se analisar primeiro o erro 
relativo (ou fator R2

) c o desvio padrão tanto da massa utilizada para treinamento como aquela utilizada para teste. 
Erro relativo pequeno (R2 mais próximo de 1) e desvio padrão baixo entre os valores previstos pelo modelo e o obtido 
pela medições c análise em laboratório, indicam que o modelo obtido representa com grande confiabilidade o processo 
modelado. Análises de sensibilidade para indicar qual variável que mais afeta o processo c análise de como cada variável 
de entrada afeta uma detcnninada variável de saída também são de grande importância tanto para obter conhecimento 
melhor do processo quanto para definir se o modelo representa bem o conhecimento dos especialistas. 

Na Mina de Conceição o objetivo inicial do modelo é proporcionar infonnação de como as variáveis não controladas 
(distúrbios) e as controladas afetam o teor de Si0

2 
no concentrado final e também. a partir da medição on fine destas 

variáveis. prever o resultado da sílica no concentrado em tempo real. A partir do PIMS instalado no sistema de controle 
da Mina Conceição, foi montado um banco de dados com as principais variáveis que afctam a operação da flotação em 
colunas. O banco de dados contendo dados de cada um dos circuitos passou então pelo processo de limpeza da base de 
dados. filtragem de sinais c criação de novas variáveis, treinamento e finalmente análise do modelo. 

Na obtenção do modelo da coluna de flotação utiliza-se uma média móvel (temporal) para filtragem de algumas variáveis. 
Admite-se também, que a dependência entre cada variável de entrada cm relação a variável de saída (teor de Si0

2 
no 

concentrado) é de primeira ordem e além disto utilizam-se valores médios para vazão de ar c nível de espuma nas colunas 
de cleaner e rec/eaner. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Figura 1 são mostradas as curvas de dependência entre algumas variáveis de entrada e a variável de saída. Na constmção 
do modelo foram utilizadas 13 variáveis de entrada para se obter o teor de sílica na saída. Obteve-se um R2 de 0,72 e um 
desvio padrão de 0.13, o que pode ser considerado wn bom modelo. Os valores das abcissas foram normalizados para se 
obter uma melhor visualização da correlação existente. 

De maneira geral, a análise das curvas de dependência entre as variáveis de entrada c saída estão dentro do esperado. 
Pode-se verificar no modelo que as variáveis de entrada ligadas à granulometria e química têm grande efeito sobre o teor 
de sílica no concentrado. Nitidamente, o percentual de partículas acima de O,l5mm é a variável que mais afeta este teor. 
Quanto maior o valor desta variável, maior é o teor de sílica no concentrado. Isto realmente é esperado já que partículas 
de sílica com granulomctria elevadas dificilmente serão flotadas. Outra variável de grande importância é o quantidade de 
sílica grossa (acima de O,l5nun) que alimenta a notação. Se existe muito material pobre (teor elevado de sílica) acima 
de 0,15mm, certamente o teor de sílica no concentrado será alto pois este material é de baixa notabilidade. O teor global 
de sílica na alimentação da flotação afcta o teor de sílica no concentrado de fonna similar às variáveis acima, porém de 
maneira menos intensa. 
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Figura 1 -Curvas normalizadas de dependência entre as variáveis de entrada e saída. 

Para o tipo de reagente utilizado como depressor o rcsullado do modelo foi dentro do resultado prático. Utilizando amido 
de mandioca obtém-se melhores resultados que utilizando amido de milho. Os rcsullados obtidos com a mistura são 
intermcdi{Hios (no grMico: O-Mandioca; 0,5-Milho; l-Mistura). Conforme esperado, o aumento da dosagem de amina 
(reagente utilizado como colctor) diminui o teor de sílica no concentrado até um valor onde existe uma saturação ou até 
mesmo um pequeno prejuízo ao resultado final. O amido utilizado na planta é dosado em gramas por tonelada alimentada, 
isto é. este valor é fixado pelo operador c com o crescimento da massa que entra na Jlotação aumenta-se proporcionalmente 
a dosagem de amido. O grMico de dependência está indicando que o aumento da dose específica de amido aumenta o teor 
de sí lica no concentrado piorando o resultado. Como a dosagem específica normalmente utilizada está próxima ao ponto 
intermediá1io do gráfico o resultado nos indica que normalmente a t1otação tem trabalhado com superdosagem de amido. 
Testes futuros estão sendo programados com obje1ivo de confinnar este resultado. 

Através da análise dos dados do modelo pode-se constatar que quanto maior o pH mais pobre é o concentrado. Este 
rcsullado jú tinha sido observado cm testes na usina piloto. Com objetivo de controlar melhor o pH, está sendo constmída 
uma planta para injcção de C0

2 
no minério que alimenta a flotação em colunas. Para a dependência da densidade, no 

range no qual a planta trabalha. verificou-se que quanto maior a densidade melhor é o resultado do concentrado. Isto pode 
ser explicado pelo aumento da probabilidade da bolha encontrar uma partícula de sílica durante o seu percurso. Porém, 
densidades muito elevadas podem dificullar o crescimento da bolha. Para vazão mássica de alimentação das colunas 
observa-se uma melhora no resultado com o seu aumento. A massa é uma variável que tem correlação muito elevada com 
a vazão volumétrica c ao aumentarmos a vazão volumétrica na entrada das colunas diminuímos o tempo de residência 
do circuito. Uma interpretação possível para este resultado é que a coluna tem trabalhado com um tempo de residência 
elevado. Testes futuros serão feitos com objetivo de verificar e entender melhor este resultado. 

Para vazão média de ar no cleaner foi observado que vazões elevadas melhoram o resultado do concentrado. Este 
resultado é esperado j<í que com o aumento de ar, aumenta-se a probabilidade de coleta. Porém vazões elevadas de ar nas 
colunas podem provocar instabilidade no processo de fonnação da bolha. Para a vazão de ar do rec/eaner foi encontrado 
um ponto ótimo de operação. No recleaner não há dosagem de amina, que trabalha como coletor c espumante. Desta 
fonna possivelmente o processo de m<l formação de bolhas inicia-se em vazões mais baixas. 

A curva de dependência do nível médio de espuma do c/eaner com o teor de sílica no concentrado indica uma grande 
melhora no concentrado com valores elevados e uma pequena melhora com valores baixos. Quanto maior é o nível de 
espuma mais scletiva é a operação da coluna. isto é. no rejeito da coluna a relação teor de sílica dividido por teor de 
ferro certamente aumenta. O objctívo no c/eaner é retirar o máximo de sílica possível. Em camadas de espumas elevadas 
a cinética da 1lotação estú mais associada com o coeficiente de aderência da bolha ao material que se deseja notar. Ao 
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abaixar o rúvel de espuma a cinética relacionada com o arraste de material pode se tomar importante c tanto a sílica 
quanto o ferro fino podem passar a sofrer maior arraste. Em níveis muito baixos, a sílica grossa que dificilmente sairia na 
fiotação em coluna pode começar a ser retirada por mecanismo de arraste. Como o rejeito do cleaner alimenta um rougher 
de fiotação por células mecânicas que tem um maior facilidade fiotar materiais grossos, isto pode ajudar a melhorar o 
circuito de fiotação . 

Para o túvel de espuma no recleaner, quanto maior for a camada de espuma menor é o teor de sílica no concentrado . 
Este resultado é uma surpresa pois o recleaner foi concebido para retirar a sílica que não foi llotada no cleaner, seja ela 
de alta ou baixa fiotabilidade. Desta fonna, a concepção é trabalhar no rec/ea11er com rúvel de espuma bem inferior ao 
do cleaner. Porém se o rejeito do rec/ea11er for na grande maioria de material de baixa fiotabilidade, recircula- sílica que 
não flotará também no clea11er e em pouco tempo a concentração deste material aumenta no circuito e consequentemente 
passa a ser incorporado ao resultado. Convém ressaltar que na planta de Conceição, o rejeito do recleaner é recirculado 
para o cleaner Para verificar este resultado dado pelo modelo foram feitos alguns testes procurando-se aumentar o nivel 
de espuma no recleaner e manter as demais variáveis sobre controle. Todos os testes mostraram que realmente o teor de 
sílica no concentrado decresce ao se elevar o rúvel de espuma. 

Este modelo foi colocado em operação 011 tine para verificar a sua capacidade de prever o teor de sílica no concentrado 
a partir das mudanças em tempo real das variáveis de entrada. No gráfico da Figura 2 pode-se se verificar a correlação 
obtida entre os dados do modelo e os dados de análise laboratorial. Não foi obtido ainda um grande número de dados 
011 tine para comparação entre o valor previsto pelo modelo e o resultado da análise no laboratório porque tivemos 
problemas operacionais com o PSM. Outro problema que está sendo resolvido é o atraso dos dados obtidos por análise em 
laboratório. Como os teores de sílica na entrada são de grande importância para o resultado do modelo , qualquer atraso 
no envio destes dados afetam consideravelmente o resultado do modelo. Para resolver este problema já foi adquirido 
um analisador químico on fine que está sendo instalado para medir as variáveis químicas da notação. Junto com este 

. analisador estamos comprando amostradores automáticos com objetivo de evitar erros provenientes de amostragem 
manual. Está em processo de compra também um medidor de viscosidade cujo objetivo é caracterizar on line o tipo de 
depressor que está sendo utilizado na planta . 
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Figura 2- Comparação entre o valor previsto on fine pelo modelo e obtido no laboratório 
para um universo de 161 amostras 

Após o treinamento do modelo o que é obtido é um cor~unto de equações não lineares que descrevem o processo. Estas 
equações podem ser resolvidas por algum método de solução de equações não lineares com o objetivo de definir os valores 
das variáveis controladas para obter um valor desejado de teor de sílica no concentrado . Pode-se também utilizar técnicas 
de otimização não linear (GR2 ou Algoritmos Genéticos) com o objetivo de achar este ponto operacional minimizando 

uma função custo. 

Outra possibilidade futura é de criar, a partir de estudos de dinâmica da planta que poderá ser feita com a entrada em 
operação do analisador químico on line, um controlador e otimizador não linear para se definir o melhor caminho que se 
deve seguir na mudança do set point das variáveis controladas. 

6. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos com o modelo da fiotação utilizando redes neurais são bastante promissores. Apesar de problemas 
enfrentados com a instrumentação, amostragem, resultados de laboratório e na caracterização de reagentes, já foi obtido 
um bom modelo capaz de reproduzir logicamente o que acontece com algumas variáveis do processo e prever com certa 
precisão o resultado do teor de sílica no concentrado. Com as melhoras que estão sendo feitas na planta (recalibração do 
PSM, instalação de amostradores automáticos e analisador químico, instalação de medidores de viscosidade) certan1ente 
os resultados do modelo irão tomar-se cada vez melhores. 
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Para enriquecer os resultados do modelo, está sendo estudada a aquisição de um sistema para medir algumas variáveis 
dependentes (tamanho médio de bolha e velocidade do 11otado). 
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