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Resumo
Os processos de separação/concentração têm como objetivo a separação de minerais com valor
associado (minério) dos restantes minerais (ganga). A flutuação por espumas é o processo que se
destaca pela sua versatilidade e universalidade, sendo considerado o mais importante de todos
processos de concentração. Contudo, a separação das diferentes espécies minerais raramente é bemsucedida se estes processos funcionarem apenas num estágio de concentração, pelo que usualmente
é necessário recorrer a um conjunto de estágios interligados sob a forma de uma rede de fluxos
(circuito), para que os vários produtos possam satisfazer os critérios relacionados com a sua qualidade
(teor) e quantidade (recuperação).
Estes circuitos têm várias configurações possíveis, sendo a sua síntese otimal um problema de
natureza combinatória cuja complexidade aumenta exponencialmente com o número de estágios a
incluir nos mesmos. Uma das abordagens mais recentes na resolução deste problema é a aplicação
de meta-heurísticas (nomeadamente, algoritmos evolutivos) que, abdicando da garantia de uma
solução ótima global, possibilita a obtenção de uma solução suficientemente próxima da mesma, de
forma consideravelmente mais rápida do que a avaliação de todas as configurações possíveis ou até
mesmo algoritmos de otimização exata.
Assim, o objetivo principal desta dissertação é desenvolver um algoritmo evolutivo (mais
concretamente, um algoritmo genético) em ambiente MATLAB®, para resolver o problema particular
de otimização estrutural multicritério de circuitos de flutuação e fazer uma análise do seu desempenho,
comparando a qualidade das soluções produzidas por este algoritmo com as soluções ótimas (globais)
exatas. Este problema envolve essencialmente a formulação e resolução de dois problemas: a
determinação da configuração do equipamento de separação que otimiza uma dada função objetivo
(que exprime vários critérios técnico-económicos) e a otimização paramétrica, que consiste na
determinação de um conjunto de valores das variáveis de projeto, correspondentes a parâmetros de
projeto e/ou regulação do equipamento principal (como por exemplo, a densidade da polpa ou o volume
da célula), que permite a minimização (ou maximização) da mesma função objetivo.
O algoritmo genético desenvolvido permitiu resolver o problema de síntese otimal de circuitos de
flutuação, demonstrando uma robustez notável na obtenção de soluções otimais (ou muito próximas) e
tempos de computação da ordem de alguns minutos (nas condições de teste utilizadas), mostrando-se
bastante mais rápido do que a avaliação de todas as configurações admissíveis. Foi também possível
concluir e confirmar que os circuitos ótimos (exatos) encontrados estão de acordo com o tipo de circuito
clássico no ramo separação por flutuação: circuitos com estágios de desbaste, reclamação e
limpeza/apuramento.
Palavras-Chave: Otimização estrutural; Otimização Multicritério; Circuitos de separação/concentração;
Flutuação por Espumas; Algoritmos Genéticos.
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Abstract
The concentration processes comprise the separation of valuable minerals (ore) from the non-valuable
ones (gangue). Froth flotation stands out for its versatility and it is widely accepted as the most important
of all concentration methods. However, the separation of the different mineral species is seldom
successful if the process relies on only one stage of concentration, wherefore, the use of a set of stages
connected by a net of streams (circuit) is a common practice, in order to make sure certain criteria,
related with the separation products quality (grade) and quantity (recovery), are satisfied.
Given that concentration circuits have many possible configuration, their optimal synthesis is a
combinatorial problem with exponential growth of complexity as more stages are added to it. One of the
most recent approaches to solve this problem is the application of metaheuristics (more specifically,
evolutionary algorithms), which allow the finding of a “good enough” solution, faster than the evaluation
of all possible configurations or even exact optimization algorithms.
Therefore, the main purpose of this dissertation is the development of an evolutionary algorithm
(specifically, a genetic algorithm) in MATLAB ®, to solve the problem of multicriteria structural
optimization of flotation circuits and to analyse its performance, comparing the produced solutions with
the global optimal solutions (exact). This problem consists in the formulation and resolution of two
problems: the determination of the separation equipment’s configuration (circuit’s layout) that
maximizes/minimizes a given objective function that expresses the technical-economic criteria, and the
parametric optimization that consists in the determination of a set of values for the project constraints,
corresponding to the regulation of the separation equipment (for example, the pulp’s density or the cell’s
volume), that allows the optimization of the same objective function.
The developed genetic algorithm allowed to solve the flotation circuit optimal synthesis problem,
showing a considerable robustness in finding the optimal solutions (or very close), with computation
times in a matter of minutes (on the used test conditions), which is considerably faster than the
evaluation of all the possible configurations. It was also possible to confirm that the obtained optimal
configurations agree with a classic type of circuit in the field of concentration by froth flotation: circuit
with roughening, scavenge and cleaning stages.

Keywords: Circuit Design; Multicriteria Optimization; Mineral Processing Circuits; Froth Flotation;
Genetic Algorithm.
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1. Introdução

1.1. Enquadramento do Tema
Os processos de separação/concentração têm como objetivo a separação de minerais (ou, mais
genericamente, componentes sólidos granulados) em dois ou mais produtos, remetendo as partículas
de minério aos produtos designados por “concentrado” e as de ganga aos produtos designados por
“rejeitado”, sendo que é usual a existência de um terceiro tipo de produto denominado “misto”,
constituído por partículas mistas (Wills & Finch, 2016).
Estes processos enquadram-se na disciplina de tratamento de minérios e resíduos sólidos pelo que é
importante ter em consideração alguns dos seus conceitos básicos. Em primeiro lugar, é necessário ter
presente que, geralmente, as rochas que contêm minerais valorizantes (minérios) são sujeitas a uma
série de processos de redução de calibre (cominuição). Estes processos visam a libertação dos
minerais, de forma a que aqueles com valor económico associado possam ser concentrados. No
entanto, a libertação perfeita dos minerais é extremamente difícil de se conseguir pelo que, geralmente,
se obtém diversos tipos (classes) de partículas com diferentes graus de libertação. Na Figura 1,
apresenta-se um exemplo de uma rocha com duas espécies minerais, valorizante e não valorizante,
antes e depois dos processos de cominuição (Wills & Finch, 2016).

Figura 1 – Exemplo das secções transversais de uma rocha (esquerda) e dos produtos do processo de
cominuição da mesma (direita – 1, 2, 3 e 4). Adaptado de Wills & Finch (2016).

Observa-se que existem vários grupos de partículas mais (1 e 2) ou menos (2 e 3) puras. Desta forma,
é possível obter uma descrição do material sólido, em função dos vários grupos de partículas,
agrupando-os em classes mineralógicas, de acordo com a sua composição. Por exemplo, os quatro
grupos de partículas da Figura 1 poderiam constituir quatro classes mineralógicas, com uma
composição decrescente em mineral/substância valorizante (e crescente em não-valorizante), do grupo
1 para o grupo 4.
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Neste trabalho, serão ainda destacados dois conceitos adicionais (e fundamentais): teor e recuperação.
O teor é a razão da massa (ou caudal mássico) de uma das substâncias/minerais presentes num
determinado produto pela massa total (ou caudal mássico) do mesmo, representando a concentração
mássica dessa substância no respetivo produto. Por sua vez, a recuperação representa a fração de
massa de uma substância, presente na alimentação de um processo, que é efetivamente remetida a
um produto desse mesmo processo (Wills & Finch, 2016).
Para tornar estes conceitos mais claros, é necessário ter em conta que um fluxo de sólidos é constituído
geralmente por partículas de diferentes classes mineralógicas. Desta forma, tome-se como exemplo
um produto concentrado com m classes mineralógicas. Seja cj a composição (teor) numa determinado
mineral/substância na classe mineralógica j, Cj o caudal de sólidos da classe mineralógica j no produto
concentrado e MF,j o caudal de sólidos da classe mineralógica j na alimentação, o cálculo do teor dessa
substância no produto concentrado (G) e a recuperação dessa substância no mesmo produto (η)
concretiza-se através das equações (1.1) e (1.2), respetivamente (Wills & Finch, 2016).

𝐺=

𝜂=

∑𝑚
𝑗=1 𝐶𝑗 𝑐𝑗
∑𝑚
𝑗=1 𝐶𝑗
∑𝑚
𝑗=1 𝐶𝑗 𝑐𝑗

∑𝑚
𝑗=1 𝑀𝐹,𝑗 𝑐𝑗

(1.1)

(1.2)

Estes dois critérios são conflituosos dado que, geralmente, não é possível libertar perfeitamente os
minerais de interesse durante os processos de redução de cominuição, fazendo com que o aumento
da recuperação implique um maior aproveitamento de partículas “menos puras” (mistas), reduzindo o
teor de substância útil no produto concentrado (Wills & Finch, 2016).
A separação das diferentes espécies minerais através destes processos raramente é bem-sucedida se
estes funcionarem em apenas um estágio de concentração, pelo que usualmente é necessário recorrer
a um conjunto de estágios interligados sob a forma de uma rede de fluxos (circuito), para que os vários
produtos possam satisfazer as características desejadas – por exemplo, concentrado com elevado teor
de substância útil (com valor associado) (Ghobadi, Yahyaei, & Banisi, 2010).
As características dos produtos finais estão geralmente dependentes de dois critérios técnicoeconómicos principais: uma condição de teor mínimo em substância útil num produto para que este
seja comercializável ou a recuperação máxima dessa substância nesse produto, que maximiza a receita
obtida por tonelada de minério extraído (Wills & Finch, 2016). É também frequente a existência de uma
condição de teor máximo numa substância não-útil que seja considerada penalizante num determinado
produto. Mesmo assim, é possível ambicionar a maximização da recuperação de uma substância útil
no produto concentrado e, ao mesmo tempo, a maximização do teor dessa substância nesse produto
(ou minimização de outra substância penalizante), desde que se adote uma estratégia de otimização
multicritério que tenha em conta a natureza conflituosa destes critérios
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Posto isto, levanta-se a necessidade de lidar com o projeto/desenho (síntese) destes circuitos, isto é,
escolher o número de estágios de concentração a utilizar e a forma como estes interagem entre si (a
sua configuração na forma de um fluxograma) para que as características dos produtos finais estejam
de acordo com o que se pretende. No entanto, estes circuitos têm várias configurações possíveis,
sendo a sua síntese optimal um problema de natureza combinatória cuja complexidade aumenta
exponencialmente com o número de estágios a incluir nos mesmos.
Para salientar o grau de complexidade deste problema, tome-se como exemplo o circuito mais básico
possível: um circuito com duas unidades de separação. Através da Figura 2 é possível observar (a título
de exemplo) seis das configurações possíveis para esse circuito, tornando-se evidente a complexidade
que advém da natureza combinatória deste problema. É, portanto, razoável admitir que a utilização de
uma abordagem por tentativa-erro como metodologia de resolução deste problema pode ser um
processo altamente ineficiente, pois não só é dispendioso em termos de tempo e recursos, como
também é muito provável que este produza soluções sub-optimais.

Figura 2 – Exemplo de seis configurações possíveis para um circuito com duas unidades de separação
(utilização do processo de flutuação por espumas como exemplo). Adaptado de (Mehrotra & Kapur,
1974).

Felizmente, esta não é a única forma de abordar o problema. Nas últimas décadas têm vindo a ser
desenvolvidas diferentes abordagens que utilizam técnicas de otimização assistidas por computador
para lidar com a natureza combinatória deste problema de forma eficiente, produzindo soluções ótimas
(ou muito próximas) num intervalo de tempo aceitável (Mendez, Gálvez, & Cisternas, 2009). Uma das
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abordagens mais recentes é a aplicação de meta-heurísticas (nomeadamente, algoritmos evolutivos)
na resolução do problema que, abdicando da garantia de uma solução ótima global, possibilita a
obtenção de uma solução suficientemente próxima da mesma, de forma consideravelmente mais rápida
do que a avaliação de todas as configurações possíveis ou até mesmo algoritmos de otimização exata.
Existem vários tipos de processos de concentração, sendo que todos eles podem ser arranjados sob a
forma de circuitos, sem qualquer perda de generalidade do que foi escrito anteriormente. Contudo, a
flutuação por espumas é o processo que se destaca pela sua versatilidade e universalidade, sendo
considerado o mais importante de todos processos de concentração (Wills & Finch, 2016). Assim
sendo, é razoável que seja este o processo de eleição a incluir no estudo da otimização estrutural de
circuitos.

1.2. Flutuação por espumas
Este capítulo consiste numa breve descrição do processo de separação “flutuação por espumas”,
baseando-se principalmente na fonte “Wills & Finch” (2016). Como tal, a citação sucessiva desta fonte
nos parágrafos que se seguem torna-se repetitiva, pelo que se pretende deixar claro que cada
parágrafo não citado diz respeito a esta fonte.
A flutuação por espumas, abreviadamente flutuação, é um dos mais versáteis processos de separação
sólido-sólido usado na concentração de matérias primas de origem mineral, vulgarmente designados
minérios, bem como, mais recentemente, na separação de componentes dos resíduos sólidos
urbanos.
O processo de flutuação permite separar os minerais ou componentes, na forma de partículas sólidas
finas ou muito finas, explorando diferenças nas propriedades físico-químicas das respetivas superfícies,
isto é, nas suas capacidades de estas estabelecerem (ou não) ligações moleculares e interatómicas
com a água, sendo as diferenças realçadas por adição controlada de reagentes específicos,
genericamente denominados reagentes de flutuação.
Industrialmente, é um processo de separação sólido-sólido, operado em contínuo em células
mecanicamente agitadas, onde as partículas sólidas minerais (fase sólida), finamente divididas, em
suspensão na água (fase líquida), formando uma polpa, contactam com uma população de bolhas de
ar milimétricas (fase gasosa), geradas no seio da polpa. As partículas com superfícies hidrofóbicas
aderem, após colisão, às bolhas de ar, as quais transportam a sua carga mineral até à superfície livre
da polpa, onde se acumulam formando uma coluna de espumas com espessura de alguns centímetros.
As células mais comuns são as mecanicamente agitadas (Figura 3), pelo que quando for feita alguma
referência a “célula de flutuação” neste documento, será relativa a este tipo de equipamento (Durão,
Cortez, & Carvalho, 2002).
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Figura 3 – Esquema de uma célula de flutuação. Adaptado de (Wills & Finch, 2016).

A alimentação deste processo é feita através de uma polpa, constituída por partículas minerais (em
geral finamente moídas) e água. Esta polpa é agitada dentro das células e atravessada por um fluxo
de bolhas de ar que arrastam as partículas hidrofóbicas até à superfície, enquanto que as partículas
hidrofílicas não aderem às bolhas de ar e permanecem na mergulhadas na fase líquida (Durão, Cortez,
& Carvalho, 2002).
Por transbordo, as colunas de espumas libertam, por colapso das bolhas de ar, a sua carga de
partículas e de água, constituindo-se o produto flutuado que é frequentemente, mas nem sempre, o
denominado concentrado. As partículas que não aderem às bolhas são descarregadas pelo fundo da
célula, constituindo, com a respetiva água que as acompanham, o produto denominado efluente, estéril
ou rejeitado.
O conteúdo de uma célula de flutuação reparte-se por duas zonas ou regiões. A zona de coleção, onde
ocorrem os contactos entre as bolhas de ar e as partículas minerais com formação de agregados
bolhas-partículas, e a zona superior formada pelas espumas mineralizadas.
O tempo de contacto entre a população de partículas minerais e as bolhas de ar é uma das mais
importantes variáveis de controlo do processo. Nas células, o nível da superfície livre da polpa
determina o volume útil de polpa na zona de coleção e, para dado caudal volumétrico do efluente, o
tempo médio de contacto ou de residência.
Antes da operação de separação propriamente dita, a polpa é condicionada, em tanques
mecanicamente agitados, nos quais se faz a adição controlada de pequenas quantidades de reagentes
químicos específicos, os reagentes de flutuação. O condicionamento tem como finalidade última
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promover a adsorção seletiva de reagentes específicos, conhecidos pela designação genérica de
coletores. A sua adsorção seletiva faz com que só as superfícies de determinado(s) mineral(is) se
tornem hidrofóbicas.
O ar é continuamente injetado na polpa, formando bolhas de ar indispensáveis à formação de
agregados com as partículas minerais. O valor do caudal de ar injetado determina, para dado diâmetro
médio das bolhas que é largamente influenciado pela adição de um agente espumante, a fração de ar
(holdup de ar) na mistura ar/polpa e, assim, a superfície específica das bolhas disponível para a adesão
das partículas minerais hidrofóbicas. A adição do agente espumante promove também a formação das
colunas de espumas mineralizadas, que se pretendem estáveis até ao seu transbordo.
Os resultados mineralúrgicos do processo de flutuação, assim como de qualquer outro processo de
separação, são usualmente avaliados pelos parâmetros seguintes: teor em um ou mais minerais e
respetiva recuperação num dos produtos da separação, que assume o papel de produto concentrado.
O teor e a recuperação são naturalmente funções das variáveis relacionadas com o condicionamento
químico e das variáveis que determinam as condições de operação do processo.
Tipicamente, a separação por flutuação por espumas é feita em três estágios ou andares principais:
desbaste, reclamação e apuramento, com recirculações de fluxos entre estágios. O estágio de desbaste
tem como objetivo principal recuperar o máximo de substância útil possível, produzindo um concentrado
cujo teor em substância útil não é, geralmente, tão alto quanto se pretende. Desta forma, o produto
concentrado deste primeiro estágio é remetido ao estágio de apuramento, onde o processo de
separação é mais seletivo, tendo como objetivo a produção do concentrado final e, por isso, com o
maior teor em substância útil possível. Finalmente, o estágio de reclamação recebe o produto rejeitado
do estágio de desbaste, tendo como objetivo a recuperação (esgotamento) da restante quantidade de
substância útil que não foi recuperada no estágio de desbaste.

1.3. Objetivo
O objetivo principal desta dissertação é desenvolver um algoritmo evolutivo (mais concretamente, um
algoritmo genético) em ambiente MATLAB®, para resolver o problema particular de otimização
estrutural multicritério de circuitos de flutuação e fazer uma análise do seu desempenho, avaliando a
qualidade das soluções produzidas por comparação com as configurações clássicas e, sempre que
viável, com as soluções ótimas (globais) exatas via enumeração exaustiva. O problema de otimização
estrutural posto é multivariável, misto, não linear, não convexo, com restrições de igualdade e de
desigualdade. Na pesquisa de algoritmos de resolução deste problema e ao mesmo tempo não
comerciais, não foi possível encontrar um algoritmo que resolvesse o problema acima caracterizado.
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1.4. Organização da Dissertação
Para além deste capítulo introdutório, onde é feito um enquadramento sumário do tema e se define o
objetivo desta dissertação, existem mais quatro capítulos que compõe o corpo deste documento, sendo
que estes abordam os seguintes assuntos:
Capítulo 2: Estado da Arte
Neste capítulo são descritas as abordagens passadas ao problema de otimização estrutural de circuitos
de flutuação, introduzindo os modelos matemáticos e funções objetivo, relacionados com a formulação
do problema. São também referidos alguns métodos utilizados para resolução do problema, com
especial ênfase sobre a utilização de algoritmos genéticos.
Capítulo 3: Metodologia
O capítulo relativo à metodologia utilizada contém todas as deduções necessárias à formulação do
problema de otimização estrutural multicritério de circuitos de flutuação. Contém também a descrição
detalhada de implementação das rotinas relacionadas com o algoritmo genético aplicado.
Capítulo 4: Resultados e Discussão
Este capítulo compreende a apresentação e discussão dos resultados obtidos quer com os testes do
algoritmo genético, quer com os da avaliação de todas as configurações admissíveis.
Capítulo 5: Considerações Finais
Finalmente, são apresentadas as principais conclusões e algumas sugestões para trabalhos futuros
dentro do tema.
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2. Estado da Arte
A otimização de circuitos de concentração é constituída essencialmente por duas componentes:
otimização paramétrica e otimização estrutural.
A otimização estrutural consiste na determinação da estrutura (configuração) de interligação do
equipamento principal que otimiza uma dada função objetivo que exprime um ou mais critérios técnicoeconómicos. Por sua vez, a otimização paramétrica consiste na determinação de um conjunto de
valores das variáveis de projeto, correspondentes a parâmetros de projeto e/ou regulação do
equipamento principal (como por exemplo, a densidade da polpa ou o caudal de ar da célula), que
minimiza (ou maximiza) uma função objetivo (que exprime também um ou vários critérios técnicoeconómicos) (Durão F. , 1988).
Torna-se, portanto, claro que otimização estrutural não pode ser dissociada da otimização paramétrica
sendo que a otimização de um circuito torna necessário otimizar os parâmetros de projeto e de
regulação do equipamento principal que o constituem para cada configuração possível. Assim, se todas
as configurações possíveis forem avaliadas, a otimização de circuitos de concentração compreende
tantos problemas de otimização paramétrica quantas configurações possíveis existirem.
O procedimento de otimização de circuitos de concentração (como qualquer problema de otimização)
envolve duas fases principais: a formulação do problema e a sua resolução. Estes irão ser
apresentados de seguida, abordando algumas das suas particularidades e apontando as contribuições
de diferentes autores para este tópico.

2.1. Formulação do Problema
2.1.1. Modelo Estrutural
Ambos os tipos de otimização assentam sobre modelos matemáticos que permitem simular os
processos de concentração em questão. No que toca à otimização estrutural, um modelo matemático
estrutural para os circuitos de concentração foi proposto por Mehrotra & Kapur (1974) e revisitado por
todos os autores que se seguiram no tema, como Green (1984), Yingling (1990), ou mais recentemente,
Cisternas et al. (2004), Guria et al. (2006), Ghobadi, Yahyaei, & Banisi (2010) e Pirouzan, Yahyaei, &
Banisi (2013). Este modelo é fundamental para a formulação do problema de otimização estrutural e
consiste na criação de variáveis de decisão que expressam a relação (ou falta dela) entre os vários
equipamentos principais.
A definição do modelo estrutural baseia-se nos seguintes princípios:
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Existe um fluxo/caudal que alimenta o circuito (alimentação nova);



Existem dois produtos que saem de cada célula (concentrado e rejeitado);



A interação entre células ocorre através de (uma troca de) fluxos/caudais dos seus produtos.

É importante notar que, à exceção de Cisternas et al. (2004), todos os autores mencionados
consideram a divisão fracionada de fluxos, sendo que esta permite que diferentes frações de um
mesmo fluxo tenham trajetórias diferentes (Mendez, Gálvez, & Cisternas, 2009). Isto é, quando um
determinado produto sai de uma célula, este pode ser dividido em frações: uma parte sair
imediatamente do circuito (sob a forma de produto final) e outras distribuídas por várias células. Por
outro lado, se a divisão fracionada de fluxos não for considerada, as trajetórias dos diferentes produtos
podem ser interpretadas como decisões binárias porque o produto entra ou não entra numa
determinada célula (pode-se interpretar a saída imediata do circuito como uma “entrada no exterior do
circuito”).
No entanto, a modelação da estrutura do circuito é idêntica para ambos os casos, sendo que utilizam
as variáveis de decisão de natureza diferente (contínuas entre 0 e 1 e binárias 0 ou 1). Se for permitida
a divisão fracionada de fluxos, estas variáveis são contínuas e têm valores entre zero (0) e um (1),
simbolizando as frações dos fluxos que comunicam entre células (ou com o exterior). Em alternativa,
se a divisão fracionada não for permitida, isto é, se a divisão de fluxos for binária, as variáveis de
decisão só podem tomar os valores zero (0), se o fluxo não segue uma determinada trajetória, ou um
(1) se o mesmo segue essa trajetória.
De facto, embora não haja nenhuma razão para excluir a divisão fracionada de fluxos do ponto de vista
teórico, a verdade é que não é uma prática muito comum no plano industrial (Cisternas, Gálvez, Zavala,
& Magna, 2004). Na prática, a divisão fracionada controlada de fluxos está associada a equipamento e
infraestruturas adicionais, pois requer espaço para armazenamento do fluxo que se pretende fracionar
e técnicas/equipamentos de controlo de caudais. Desta forma, torna-se óbvio que a divisão fracionada
de fluxos estará associada a um acréscimo de custo na “construção” do circuito, o que muitas vezes
acaba por não compensar algum benefício extraordinário que esta possa trazer em relação à nãodivisão fracionada de fluxos.
A topologia do circuito pode ser codificada utilizando o conceito de grafo orientado, definido como um
conjunto de nós e de pares ordenados de nós (arcos). No que concerne aos nós, existem três tipos: os
que representam a operação unitária do processo de separação (flutuação por espumas); os que
representam os pontos de convergência (junção) de fluxos; e os que representam os pontos de
divergência de fluxos. Por sua vez, os pares ordenados representam os fluxos que se estabelecem
entre nós, matematicamente representados por matrizes de adjacência das três principais classes de
fluxos de sólidos (ou de polpa): alimentação nova do circuito; produto concentrado (flutuado) e produto
rejeitado (afundado). As entradas de cada uma das matrizes de adjacência (variáveis de decisão
binárias), são representadas por βk,i (concentrado da célula k remetido à célula i), δk,i (rejeitado da
célula k remetido à célula i) e δF,i (alimentação nova a entrar na célula i). Note-se que a saída de um
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determinado fluxo para o exterior (como produto final) é tratada como se o mesmo fluísse para a “célula
zero”, ou seja, i = 0.
A título de exemplo, a Figura 4 representa um esquema das trajetórias possíveis dos produtos da célula
1 para a célula 2. Os fluxos assinalados representam os caudais mássicos de sólidos, sendo (de forma
generalizada) MF o caudal de sólidos que alimenta o circuito (alimentação nova) e Fi, Ci e Ti os caudais
de sólidos de alimentação, produto concentrado e produto rejeitado (respetivamente) relativos à célula
i.

Figura 4 – Esquema das trajetórias (conexões) possíveis dos fluxos da célula 1 para a célula 2. Adaptado
de (Mehrotra & Kapur, 1974).

2.1.2. Modelo das Operações Unitárias
Dado que os nós de separação representam a operação unitária da flutuação por espumas, é
necessário formular modelo matemático deste processo para que se torne possível a sua simulação.
Por uma questão de simplicidade, a utilização de modelos cinéticos de primeira ordem para a
modelação do processo de flutuação, aplicados a células mecanicamente agitadas é amplamente
utilizada, sendo que a complexidade dos modelos matemáticos geralmente utilizados varia de autor
para autor (Mendez, Gálvez, & Cisternas, 2009). No entanto, é importante referir que este tema, mesmo
sendo indissociável da otimização estrutural, é secundário a este trabalho.
O modelo cinético de primeira ordem descreve o balanço de massa em torno de uma célula de
flutuação, admitindo que o caudal mássico de partículas da classe mineralógica j no produto flutuado
(sob a forma de “espuma”) é diretamente proporcional à massa daquelas partículas na polpa da célula
de flutuação, sendo a correspondente constante de proporcionalidade em questão conhecida como
constante de velocidade de flutuação kj (Wills & Finch, 2016).
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Assume-se, como aproximação, que o circuito de flutuação opera em contínuo e em condições de
estado estacionário, sendo válida a lei da conservação da massa em cada um dos nós do circuito
(massa entrada igual à massa saída).
Para células mecanicamente agitadas é frequente considerar, como hipótese razoável, que o seu
conteúdo (polpa + ar) é perfeitamente misturado ou constituir uma mistura perfeita, traduzindo-se na
simplificação matemática importante de a composição da polpa do rejeitado constituir amostra exata
da composição da polpa no interior da célula. Combinando a aproximação de cinética linear com as de
estado estacionário e de mistura perfeita, é possível obter os fatores/números de repartição1 (αj,i),
relativamente à classe mineralógica j, do produto rejeitado da célula i, em função da constante de
velocidade de flutuação (kj) e do tempo médio de residência das partículas na célula i (τi) através da
seguinte equação (Wills & Finch, 2016):

𝛼𝑗,𝑖 =

1
,
1 + 𝑘𝑗 𝜏𝑖

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

(2.1)

Por outro lado, se apenas forem considerados dois produtos (concentrado e rejeitado), a fração mássica
da classe mineralógica j presente na alimentação que não for remetida ao produto rejeitado, terá que
o ser ao produto concentrado, pelo que os fatores de repartição relativos a este último produto se obtêm
subtraindo αj,i a um (1).
Posto isto, é possível finalmente avançar com a equação de partida que permite efetuar balanços de
massa em células de flutuação, tendo em conta as assunções anteriormente descritas. Assim, sejam
Fj,i e Tj,i os caudais de sólidos da classe mineralógica j da alimentação e produto rejeitado
(respetivamente) da célula i, o balanço de massa numa célula de flutuação pode obter-se, tendo como
base a seguinte equação (Wills & Finch, 2016):

𝑇𝑗,𝑖 = 𝛼𝑗,𝑖 𝐹𝑗,𝑖 ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

(2.2)

No entanto, o processo de flutuação industrial envolve geralmente o tratamento de caudais
consideráveis e, tendo em conta que os fatores de repartição dependem do tempo de residência médio
das partículas sólidas dentro das células, é comum utilizar bancos (conjuntos) de células dispostas em
série (por estágio de concentração) em alternativa à utilização de uma só célula de grandes dimensões.
Matematicamente, a utilização de bancos de células consiste apenas numa generalização do modelo
dos processos unitários de separação, pelo que esta não introduz alterações do ponto de vista
estrutural. A generalização do cálculo dos fatores de repartição (em relação ao produto rejeitado), de
forma a que o modelo esteja preparado para lidar com bancos de N células, através da seguinte relação
(Wills & Finch, 2016):

1

Neste caso, os números de repartição podem ser vistos como a fração mássica da classe mineralógica j presente
na alimentação que é remetida ao produto rejeitado (recuperação) da célula i.
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𝑁

𝛼𝑗,𝑖

1
=(
) ,
1 + 𝑘𝑗 𝜏𝑖

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

(2.3)

O modelo matemático desta operação unitária permite relacionar os parâmetros de projeto
(características/regulação do equipamento de separação) da mesma com o seu balanço de massa,
permitindo obter os valores ótimos desses parâmetros que maximizam (ou minimizam) um determinado
conjunto de critérios técnico-económicos, geralmente relacionados com a quantidade e qualidade dos
produtos de separação. Por exemplo, as equações (2.1) e (2.3) expressam (de forma implícita) uma
relação entre os fatores de repartição (balanço de massa) e os volumes das células, através do tempo
médio de residência da polpa nas células, dado que, para um mesmo caudal (em regime de mistura
perfeita), quanto maior for o volume de uma célula, maior será o tempo de residência da polpa na
mesma.

2.1.3. Função Objetivo
A formulação do problema implica também a definição de uma função objetivo que contemple os
critérios que se querem ver satisfeitos numa configuração ótima de um circuito de concentração. Para
isso, é necessário ter em conta que o objetivo derradeiro dos processos de concentração é conseguir
um produto concentrado que maximize o benefício económico associado. Desta forma, seria
conveniente maximizar quer a qualidade (teor), quer a quantidade (recuperação) de produto
concentrado.
Um pouco de ingenuidade poderia levar a pensar que seria possível, através da otimização, produzir
uma grande quantidade de um produto de máxima qualidade. No entanto, como já foi referido
anteriormente, os conceitos (critérios) de teor e recuperação são conflituosos, isto é, a maximização de
um deles impossibilita a maximização do outro. Esta particularidade obriga a abandonar a noção básica
de otimização, introduzindo o conceito de “solução eficiente” ou solução otimal de Pareto (Antunes,
Cardoso, & Silva, 2016).
Uma solução diz-se eficiente se os correspondentes valores dos critérios (teor e recuperação) não
forem dominados por qualquer outra solução do conjunto das soluções possíveis, isto é, se todas as
outras soluções que permitem melhorar um dos critérios implicarem a degradação do outro. Desta
forma, conclui-se que num problema bicritério em que os critérios são conflituosos, não existe uma
solução ótima mas sim um conjunto de soluções não dominadas (eficientes) com igual mérito em
termos de optimalidade (Antunes, Cardoso, & Silva, 2016).
A teoria da otimização multicritério apresenta várias metodologias/abordagens para lidar com este tipo
de problemas (Steuer, 1986). A abordagem mais intuitiva (e simples) consiste em transformar o
problema multicritério num problema monocritério, cuja função objetivo corresponde à soma ponderada
dos valores dos critérios. Os ponderadores estarão diretamente ligados à importância do critério, sendo
que quanto mais importante for o critério, maior peso terá (Pirouzan, Yahyaei, & Banisi, 2013). Assim,
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é possível estabelecer um valor fixo para os ponderadores, de acordo com a necessidade e
sensibilidade do utilizador ou, em alternativa, escolher um conjunto de valores para os ponderadores,
testar cada um deles e comparar os resultados.
Pirouzan, Yahyaei, & Banisi (2013) utilizam diretamente os valores dos critérios, criando grupos
(hierarquias) de soluções de acordo com o valor dos seus critérios. Ou seja, para cada solução, avaliase o valor dos critérios e atribui-se-lhe um determinado nível hierárquico, sendo que existirá
necessariamente uma hierarquia constituída exclusivamente por soluções eficientes. Desta forma, este
método consiste em avaliar várias soluções e construir uma superfície de Pareto ou, mais
concretamente, curva de Pareto, visto que o seu caso também lida apenas com dois critérios – teor e
recuperação.
Outra das abordagens possível é, por exemplo, a utilização de métodos que consistem em estabelecer
restrições para os critérios e utilizar funções penalizantes. Estas funções representam a distância dos
valores dos critérios de uma determinada solução ao valor escolhido como restrição.
Guria et al. (2006) utilizam uma função objetivo com três critérios, onde se pretende maximizar a
recuperação, respeitando uma restrição de valor mínimo de teor e outra de valor máximo de volumes
das células. Assim, os autores estabeleceram uma regra de penalização para os dois critérios sujeitos
a restrições, que depende da expressão apresentada na equação (2.4):
2
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐶𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜
𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 ∝ [1 − (
)]
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝐶𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜

(2.4)

Funcionando com o mesmo princípio, o método de programação por metas, como o nome indica,
consiste em definir metas para os valores dos critérios da função objetivo e penalizando o
incumprimento das mesmas. Estas metas podem ser convertidas em restrições de três tipos: critério
maior ou igual, menor ou igual e estritamente igual à meta. Estas restrições são relaxadas mediante a
adição e/ou subtração de variáveis de desvios indesejáveis sendo que, no caso de se pretender
maximizar um critério (ou vários), se este ficar aquém da meta, então o desvio toma o valor igual à
diferença entre a meta e o critério (Temiz, Jones, & Romero, 1998)
Assim, a função objetivo que contempla este método consiste na minimização da soma dos desvios
associados às restrições relaxadas. Desta forma, é muito importante ter em consideração que a
programação por metas é apenas uma ferramenta de decisão multicritério pelo que a probabilidade de
se encontrarem soluções sub-optimais é alta, especialmente se forem definidas metas demasiado
pessimistas (Temiz, Jones, & Romero, 1998). Existem várias formas de lidar com este problema sendo
que, se houver conhecimento suficiente sobre o problema, as metas podem ser definidas como os
valores máximos para os critérios, fazendo com que a solução que minimiza a soma dos desvios dos
critérios, seja obrigatoriamente uma solução eficiente.
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2.2. Resolução do Problema
De um modo geral, se não for permitida a divisão fracionada de fluxos, o problema enunciado
anteriormente pode ser tratado como um problema de otimização multicritério não linear misto (ou
hibrido) com restrições lineares e não lineares. Existem essencialmente duas classes de algoritmos de
resolução deste problema difícil (hard) de otimização: exatos e inexatos (aproximados).
Os algoritmos exatos garantem a convergência para uma solução ótima local, que pode ser ou não
global, se lhes for dado tempo de computação suficiente. No entanto, quando se trata de um problema
complexo estes requerem um grande esforço computacional e, consequentemente, o tempo necessário
para obter a solução ótima não será razoável na maioria das situações (Nareyek, 2000). Outra limitação
deste tipo de algoritmos reside na sua generalidade, tornando-se necessário adaptar o problema ao
algoritmo.
De facto, esta característica pode não parecer uma limitação, dado que permite resolver problemas,
independentemente da sua natureza, desde que os mesmos possam ser formulados e adaptados às
exigências do algoritmo. Contudo, através do trabalho de Cisternas et al. (2004) com o software
GAMS®, é possível observar que a resolução deste problema (embora “linearizado”) recorrendo a
algoritmos exatos implica um nível de abstração tremendo, sendo que chegam a ser necessárias 668
equações (sob forma de restrições) para modelar e formular o problema de maneira que o algoritmo o
possa resolver.
Por sua vez, os algoritmos aproximados são essencialmente de natureza heurística, isto é, procuram
soluções “razoáveis” - mínimos ou máximos locais - que geralmente não são ótimas mas que se podem
obter de forma relativamente rápida e simples. A maior parte dos problemas práticos não necessita de
uma solução exata mas apenas de uma “suficientemente boa”, que possa ser obtida em tempo útil e
forma relativamente simples, pelo que este tipo de algoritmos tem vindo a tornar-se uma ferramenta
muito útil na resolução de problemas de engenharia (Glover & Kochenberger, 2003). Um dos ramos de
estudo que se ocupa desta temática é conhecido por meta-heurística.
A meta-heurística é um ramo da otimização estocástica, consistindo num conjunto de algoritmos e
técnicas que utilizam um certo grau de aleatoriedade para encontrar soluções otimais (ou próximas)
para problemas hard (Luke, 2010). A classe de algoritmos que é geralmente utilizada para tentar
resolver o problema da otimização de circuitos de concentração diz respeito aos algoritmos evolutivos,
mais concretamente: algoritmos genéticos. Nos últimos dez anos, três conjuntos de autores utilizaram
diferentes variantes dos algoritmos genéticos na resolução deste problema: Guria et al. (2005, 2006),
Ghobadi, Yahyaei, & Banisi (2010) e Pirouzan, Yahyaei, & Banisi (2013).
De um modo geral, a utilização de um algoritmo genético para a resolução do problema de síntese
optimal de circuitos de flutuação consiste na síntese de melhor circuito por otimização estrutural
aproximada das variáveis de decisão binárias. Simultaneamente, é necessário determinar os volumes
das células dos vários estágios/andares de flutuação mediante a resolução do problema de otimização
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paramétrica não linear com restrições de desigualdade (limites simples sobre as variáveis). Para esta
segunda tarefa, pode-se recorrer a algoritmos de otimização não linear geral, como por exemplo:
Programação Quadrática Sequencial, Lagrangiana Aumentada e Gradiente Reduzido Generalizado
(Edgar, Himmelblau, & Lasdon, 2001). Finalmente, dados os volumes das células, calculam-se os
tempos médios de residência através da resolução de um sistema de equações não lineares e procedese ao balanço de massa do circuito (resolução de um sistema de equações lineares). Posto isto, é
pertinente introduzir o algoritmo genético standard antes de passar à análise da metodologia dos
autores em questão.
Os algoritmos genéticos servem-se de conceitos da biologia, genética e evolução para, através de uma
população inicial de indivíduos (soluções admissíveis), chegar à solução optimal (ou o mais próximo
possível). Para isso, estes algoritmos baseiam-se em cinco operações: geração de uma população
inicial de soluções admissíveis, aferição da sua aptidão, seleção, cruzamento (acasalamento) e
mutação que, ao longo de sucessivas gerações (iterações), “guiam” a população inicial no processo de
evolução, produzindo soluções cada vez mais próximas da solução ótima global (mais aptas). Desta
maneira, o algoritmo genético torna possível a obtenção da solução ótima global para o problema,
desde que lhe seja permitido operar ao longo de um número de gerações (iterações) suficientes (Luke,
2010). O esquema da aplicação do algoritmo genético standard apresenta-se na Figura 5.

Figura 5 – Algoritmo genético standard. Adaptado de Luke (2010).
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A geração de uma população inicial de soluções admissíveis é uma operação que requer um
conhecimento profundo do problema de otimização que se pretende resolver. A inclusão de soluções
não admissíveis na população inicial pode comprometer a eficiência do algoritmo. Por sua vez, a
aferição da aptidão de cada indivíduo permite distingui-los (rotulá-los) pelo seu desempenho no
problema em questão, sendo a partir deste grau de aptidão que a operação de seleção pretende
escolher algumas das soluções mais aptas para as posteriores operações de cruzamento e mutação,
simulando o processo de seleção natural de Darwin. Note-se que o grau de aptidão de uma solução
está diretamente relacionado com o seu desempenho à luz da função objetivo (Luke, 2010).
Por outro lado, as operações de cruzamento e mutação apresentam algumas semelhanças, na medida
em que consistem na modificação de informação das soluções selecionadas. No caso do cruzamento,
são selecionadas duas soluções através da operação de seleção – os progenitores. Essas soluções
terão (em princípio) algumas características que fazem delas mais aptas do que grande parte da
população, pelo que a operação de cruzamento simula precisamente o processo de reprodução, com
uma probabilidade associada de a descendência (crias) partilhar características de ambos os
progenitores. Por sua vez, a operação de mutação simula o processo análogo da natureza, modificando
aleatoriamente a informação das soluções recém geradas pela operação de cruzamento. Tal como a
anterior, esta operação também seleciona aleatoriamente a característica a ser mutada (Luke, 2010).
Salienta-se também que, geralmente, as soluções para os problemas de otimização são codificadas
como se de um “cromossoma” se tratasse, de modo a facilitar a implementação computacional das
operações anteriormente descritas (Luke, 2010). No caso do problema de otimização tratado neste
trabalho, as características de cada indivíduo (solução) são descritas pelas variáveis de decisão
binárias anteriormente mencionadas. O método de codificação dependerá da criatividade do projetista,
sendo que o mais comum é a utilização de linguagem binária pois esta demonstra-se muito versátil nas
operações de cruzamento e mutação (Luke, 2010). Posto isto, reúnem-se as condições para explorar
sucintamente as três abordagens de diferentes autores que utilizaram algoritmos genéticos para
resolver o problema de otimização estrutural de circuitos de flutuação.
Guria et al. (2005, 2006) são os pioneiros na introdução do conceito de “evolução de um circuito”, isto
é, na aplicação de algoritmos genéticos para procurar a solução ótima global para o problema de
otimização de circuitos de flutuação. O seu objetivo principal passa por comparar os resultados do seu
algoritmo genético com os resultados de Mehrotra & Kapur (1974) e Green (1984), utilizando os
exemplos (casos práticos) destes autores como referência. Para isso, utilizam uma variante de
algoritmos genéticos que utiliza um conceito conhecido por “elitismo” e introduz um método denominado
por genes modificados saltitantes2.
Esta variante de algoritmos genéticos (elitismo) difere do standard mantendo algumas soluções
“progenitoras” mais aptas na próxima geração, ou seja, em vez de se substituir todos os progenitores
pelas suas crias no fim de uma geração, alguns dos progenitores mais aptos são mantidos na nova
geração. Por sua vez, a introdução do método dos genes modificados saltitantes introduz, na prática,
2

Tradução literal do termo em inglês: Modified Jumping Gene.
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uma segunda operação de mutação sobre as crias geradas através da operação de cruzamento,
tentando combater a convergência precoce do algoritmo para uma solução sub-otimal, ou seja, evitar
que a população evolua no sentido de constituir um conjunto de soluções idênticas (clones) (Luke,
2010).
Por outro lado, a abordagem de Ghobadi, Yahyaei, & Banisi (2010) consistiu na tentativa de
minimização da complexidade do circuito, enunciando algumas regras básicas (empíricas) do processo
de flutuação e integrá-las no processo de otimização estrutural através de algoritmos genéticos. Esta
integração é utilizada para reduzir o tamanho da população (espaço de configurações possíveis),
funcionando como um “caminho” mais curto para o algoritmo de otimização. Algumas destas regras
podem depender da experiência do projetista, sendo que outras apenas dependem de lógica básica.
Por exemplo, uma das regras utilizadas pelos autores (já referenciadas por Dey, Kapur, & Mehrotra,
1989) foi a não consideração de circuitos com autorecirculações, isto é, com células que são
alimentadas pelos seus próprios produtos. De facto, as autorecirculações implicam a mistura de fluxos
que podem conter teores em substância útil muito distintos, sendo que poder-se-á estar a desperdiçar
um fluxo com teor mais elevado (concentrado) ou a comprometer a alimentação com um fluxo cujo teor
é mais baixo (rejeitado), ao misturá-los com os outros fluxos que compõe a alimentação da célula (Dey,
Kapur, & Mehrotra, 1989).
Finalmente, os autores Pirouzan, Yahyaei, & Banisi (2013) utilizam precisamente a mesma abordagem,
servindo-se de um algoritmo genético “guiado” pelas mesmas regras empíricas do processo de
flutuação, divergindo muito pouco (ao nível do algoritmo de resolução) do trabalho dos últimos autores,
dado que as suas diferenças principais se encontram apenas no exemplo de aplicação escolhido
(processo de lavagem carvões) e na natureza da função objectivo que, como já foi referido no capitulo
“2.1.3. Função Objetivo”, se baseia na utilização de método hierarquizado para lidar com a otimalidade
“à Pareto”.
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3. Metodologia
A utilização de um algoritmo genético para a resolução do problema de síntese optimal de circuitos de
flutuação decompõe-se em três etapas hierárquicas: síntese de melhor circuito por otimização
estrutural aproximada (via algoritmo genético) das variáveis de decisão; determinação dos volumes das
células dos vários estágios/andares de flutuação mediante a resolução do problema de otimização
paramétrica não linear com restrições de desigualdade (limites simples sobre as variáveis) e cálculo
dos tempos médios de residência através da resolução de um sistema de equações não lineares. Estas
três etapas tornam possível o balanço de massa do circuito (resolução de um sistema de equações
lineares, quando conhecidos os tempos médios de residência) e, portanto, o cálculo do teor e
recuperação de substância útil no produto concentrado (critérios da função objetivo que se pretende
otimizar). Desta forma, a metodologia utilizada pode ser agrupada em três subcapítulos: a modelação
matemática do circuito, a otimização paramétrica e a otimização estrutural.
A modelação matemática do circuito compreende a dedução dos modelos estrutural e das operações
unitárias de concentração, culminando na formulação generalizada do problema. Por sua vez, a
otimização paramétrica contempla a metodologia utilizada na implementação (em ambiente MATLAB®)
da modelação e simulação do circuito, que são a base de trabalho para a otimização dos parâmetros
operacionais das células de flutuação. Finalmente, no subcapítulo que diz respeito à otimização
estrutural, será descrita toda a metodologia relacionada com a implementação do algoritmo genético,
também em ambiente MATLAB ®.

3.1. Modelação Matemática
Um circuito de concentração pode ser representado por um modelo matemático que, por si só, combina
dois tipos de “submodelos”: modelos das operações unitárias de concentração e um modelo estrutural
que exprime a relação entre os mesmos, representando a topologia do circuito. Desta forma, irão ser
apresentadas as deduções do modelo estrutural, dos balanços de massa (sólidos e água) do circuito e
do modelo das operações unitárias, isto é, as equações que relacionam os balanços de massa com os
parâmetros operacionais das células, escolhidos para a otimização paramétrica.

3.1.1. Modelo Estrutural
Começando pela elaboração do modelo estrutural, é necessário assumir uma posição sobre a divisão
de fluxos. De acordo com o que foi escrito no capítulo “Estado da Arte”, a divisão fracionada de fluxos
não é uma prática comum na indústria pelo que, mesmo não havendo nenhuma razão (do ponto de
vista teórico) para descartar essa possibilidade, é razoável fazer um esforço para que a abordagem ao
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problema esteja tão próxima quanto possível das práticas industriais. Assim, o modelo estrutural será
deduzido excluindo a divisão fracionada de fluxos.
Desta forma, o modelo estrutural será representado por um grafo orientado, contendo três tipos de nós
– (convergência de fluxos, separação por flutuação e divergência de fluxos) – e pares ordenados de
nós – fluxo de alimentação nova do circuito e fluxos de produtos concentrado e rejeitado. Estes pares
ordenados de nós serão representados por matrizes de adjacência binárias esparsas com entradas
não nulas (e iguais a 1) sempre que exista um fluxo que liga o nó k ao nó i.
Esta definição faz com que as variáveis de decisão (entradas das matrizes de adjacência) δk,i (rejeitado)
e βk,i (concentrado) tomem o valor 1 se o produto fluir da célula k para a célula i, e o valor 0 (zero) caso
contrário. Note-se que se o produto sair do circuito sob a forma de produto final, este não estará a fluir
para uma célula dentro do circuito pelo que o índice i da variável de decisão que representa esta
situação apresenta-se como i = 0 (δk,0 e βk,0). Finalmente, para lidar com o facto de que a alimentação
nova do circuito pode entrar numa qualquer célula i, é introduzida a variável binária δF,i que toma o
valor 1 (um) se a alimentação nova entra na célula i, e o valor 0 (zero) caso contrário.
Torna-se claro que, se um produto flui da célula k para a célula i (ou para o exterior do circuito), este
não poderá ter outra trajetória em simultâneo, pelo que se δk,i = 1 então todas as variáveis binárias que
representam as restantes trajetórias são necessariamente iguais a zero. Para consolidar esta definição,
é conveniente ilustra-la com um exemplo concreto. Analisando o produto rejeitado da célula 1 (T1),
verifica-se que este admite três trajetórias possíveis:


O caudal de sólidos T1 sai do circuito sob a forma de rejeitado final;
Então: δ1,0 = 1; δ1,1 = δ1,2 = 0;



O caudal de sólidos T1 flui da célula 1 (novamente) para a célula 1;
Então: δ1,1 = 1; δ1,0 = δ1,2 = 0;



O caudal de sólidos T1 flui da célula 1 para a célula 2.
Então: δ1,2 = 1; δ1,0 = δ1,1 = 0.

No caso da variável binária que diz respeito à alimentação nova do circuito (δF,i), assume-se que toda
a alimentação nova entra numa célula, sendo que se esta entrar na célula 1, δF,1 será igual a 1 (um) e
todos os outras varáveis δF,i serão iguais a 0 (zero), para i ≠ 1.
Generalizando, estas condições podem ser formuladas através das equações (3.1), (3.2) e (3.3), para
um circuito com n células (ou bancos de células) de flutuação:
𝑛

∑ 𝛿𝐹,𝑖 = 1,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛

(3.1)

𝑖=1
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𝑛

∑ 𝛿𝑘,𝑖 + 𝛿𝑘,0 = 1,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛

(3.2)

𝑖 = 1,2, … , 𝑛

(3.3)

𝑖=1
𝑛

∑ 𝛽𝑘,𝑖 + 𝛽𝑘,0 = 1,
𝑖=1

Uma outra condição que será assumida é a de não permitir autorecirculações dos produtos. Essa podese observar através das equações (3.4) e (3.5):

𝛿𝑘,𝑘 = 0, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛

(3.4)

𝛽𝑘,𝑘 = 0, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛

(3.5)

É também necessário assumir uma condição sobre os produtos concentrado e rejeitado finais, sendo
que estes deverão ser constituídos por, pelo menos, um fluxo cada. Desta forma, deverá haver pelo
menos um produto concentrado e um rejeitado cujo destino seja o exterior do circuito. Esta condição é
traduzida nas restrições seguintes:
𝑛

∑ 𝛽𝑘,0 ≥ 1

(3.6)

𝑘=1
𝑛

∑ 𝛿𝑘,0 ≥ 1

(3.7)

𝑘=1

Por sua vez, os fluxos de concentrado e rejeitado paralelos, isto é, com as mesmas células origem e
destino, constituem uma redundância pelo que estes não serão igualmente permitidos. Esta condição
é representada pela seguinte restrição:

𝛿𝑘,𝑖 + 𝛽𝑘,𝑖 = 1,

𝑘 = 1,2, … , 𝑛; 𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑘 ≠ 𝑖

(3.8)

Para clarificar o problema, apresenta-se na Figura 6 um esquema do modelo estrutural na sua forma
generalizada, aplicado a um circuito com duas células, sendo possível observar todas as trajetórias
alternativas possíveis não só para os fluxos da célula 1 como também para os da célula 2 (sem
autorecirculações).
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Figura 6 – Esquema do modelo estrutural generalizado do circuito (excluindo as autorecirculações).

Posto isto, torna-se possível proceder aos balanços de massa do circuito. Estes incluem quer o balanço
de sólidos, quer o balanço de água. No entanto, o balanço de água não intervém diretamente em
nenhum dos problemas de otimização, contribuindo apenas para uma representação mais completa
dos circuitos.

3.1.2. Balanços de Massa
Como já foi referido anteriormente, estes balanços de sólidos fundamentam-se nas seguintes
assunções: o processo de flutuação é descrito pelo modelo cinético de primeira ordem; a polpa (dentro
das células) encontra-se em regime de mistura perfeita. É também necessário tornar claro que estes
balanços de massa apenas descrevem circuitos em estado-estacionário, isto é, assume-se que a soma
dos caudais de entrada é igual à dos caudais de saída. Assim, começa-se por definir os caudais
mássicos dos fluxos de rejeitado (Tj,i), concentrado (Cj,i) e a alimentação (Fj,i) da classe mineralógica j
da célula de flutuação i através das equações (3.9), (3.10), e (3.11), respetivamente.

𝑇𝑗,𝑖 = 𝛼𝑗,𝑖 𝐹𝑗,𝑖 ,
𝐶𝑗,𝑖 = (1 − 𝛼𝑗,𝑖 )𝐹𝑗,𝑖 ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚
𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

(3.9)
(3.10)
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𝐹𝑗,𝑖 = 𝐶𝑗,𝑖 + 𝑇𝑗,𝑖 ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

(3.11)

A partir destas equações, é possível verificar que o produto concentrado se pode escrever em função
do produto rejeitado. Este facto simplifica a representação da equação (3.11) e permite escrever a
alimentação da célula apenas em função do produto rejeitado (e do fator de repartição αj,i). Desta forma,
o balanço de massa do circuito em estado-estacionário passa a escrever-se através da equação (3.12):

𝐹𝑗,𝑖 = (

1 − 𝛼𝑗,𝑖
) 𝑇𝑗,𝑖 + 𝑇𝑗,𝑖 ,
𝛼𝑗,𝑖

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

(3.12)

Para simplificar a notação, é pertinente recorrer a uma definição particular, utilizada por Green (1984),
que introduz o conceito de “coeficiente de enriquecimento” da espécie mineralógica j na célula i. Este
conceito refere-se ao quociente entre o produto concentrado e o rejeitado, sendo representado por gj,i
na equação (3.13):

𝑔𝑗,𝑖 =

𝐶𝑗,𝑖 1 − 𝛼𝑗,𝑖
=
𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚
𝑇𝑗,𝑖
𝛼𝑗,𝑖

(3.13)

Desta maneira, é possível reescrever a equação (3.12) na forma:

𝐹𝑗,𝑖 = 𝑔𝑗,𝑖 𝑇𝑗,𝑖 + 𝑇𝑗,𝑖 = (1 + 𝑔𝑗,𝑖 )𝑇𝑗,𝑖 ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

(3.14)

Definidas as equações de base do balanço de massa, é possível proceder à generalização do mesmo,
de forma a que este possa ser concretizado para qualquer circuito de flutuação. Assim, introduz-se as
variáveis de decisão na equação, sendo também incluída a possibilidade de uma célula poder ser
alimentada por nova alimentação. É também introduzida a condição de exclusão das autorecirculações
dos produtos das células. Esta generalização apresenta-se na equação (3.15):
𝑛

𝑛

𝑛

𝐹𝑗,𝑖 = 𝑀𝐹,𝑗 𝛿𝐹,𝑖 + ∑ 𝐶𝑗,𝑘 𝛽𝑘,𝑖 + ∑ 𝑇𝑗,𝑘 𝛿𝑘,𝑖 = 𝑀𝐹,𝑗 𝛿𝐹,𝑖 + ∑[(𝑔𝑗,𝑘 𝛽𝑘,𝑖 + 𝛿𝑘,𝑖 )𝑇𝑗,𝑘 ] ,
𝑘=1
𝑘≠𝑖

𝑘=1
𝑘≠𝑖

𝑘=1
𝑘≠𝑖

(3.15)

𝑖, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚
É ainda possível generalizar o balanço de sólidos, de maneira a que este envolva bancos de células
em série. A generalização do modelo cinético de primeira ordem para bancos de células apenas implica
a alteração da forma de cálculo dos fatores de repartição. Desta forma, a única alteração que irá ser
introduzida será relativa aos fatores de enriquecimento (gj,i), sendo que, para um banco com N células,
o mesmo passa a ser dado pela equação (3.16):
𝑁

(𝑔𝑗,𝑖 )[𝑁] = ((1 + 𝑔𝑗,𝑖 ) − 1) 𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

(3.16)
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A generalização do balanço de sólidos dá-se através da substituição do fator de enriquecimento de
uma célula pelo do banco, reescrevendo a equação (3.14) da seguinte forma:

𝐹𝑗,𝑖 = (𝑔𝑗,𝑖 )[𝑁] 𝑇𝑗,𝑖 + 𝑇𝑗,𝑖 = (1 + (𝑔𝑗,𝑖 )[𝑁] ) 𝑇𝑗,𝑖 ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

(3.17)

Finalmente, a partir da equação (3.18) é possível generalizar a equação (3.15) de forma a que esta
expresse a possibilidade de utilização de bancos de células em série. Assim, a equação (3.18) mostra
a fórmula fundamental do balanço de sólidos, generalizada para bancos de células.
𝑛

𝐹𝑗,𝑖 = 𝑀𝐹,𝑗 𝛿𝐹,𝑖 + ∑ [((𝑔𝑗,𝑖 )[𝑁] 𝛽𝑘,𝑖 + 𝛿𝑘,𝑖 ) 𝑇𝑗,𝑘 ] ,

𝑖, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

(3.18)

𝑘=1
𝑘≠𝑖

Concluído o balanço de sólidos, apresenta-se de seguida o balanço de água. Este balanço é muito
semelhante ao de sólidos, sendo apenas necessário introduzir um conceito que relaciona a massa de
partículas sólidas com a massa da polpa à qual estas pertencem (e, indiretamente, com a massa de
água). O conceito em questão é a percentagem de sólidos em peso de uma polpa (Sp)3, sendo esta
dada pelo quociente entre a massa de sólidos e a massa total da polpa. Por outro lado, a polpa é
apenas constituída por sólidos e água, pelo que a “percentagem de água em peso da polpa” é obtida
subtraindo a percentagem de sólidos em peso a cem por cento (100 %). Assim, o caudal de água no
produto concentrado da célula i (Cw,i) é dado pela equação (3.19):

𝐶𝑤,𝑖 =

100 − Sp,i C
Sp,i C

𝑚

∑ 𝐶𝑗,𝑖 ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

(3.19)

𝑗=1

Analogamente ao balanço de sólidos, a condição de estado-estacionário do circuito é descrita pela
equação (3.20), sendo a combinação com o modelo estrutural expressa através da equação (3.21):

𝐹𝑤,𝑖 = 𝐶𝑤,𝑖 + 𝑇𝑤,𝑖 ,
𝑛

𝑖 = 1,2, … , 𝑛
𝑛

𝐹𝑤,𝑖 = 𝑀𝐹,𝑤 𝛿𝐹,𝑖 + ∑ 𝐶𝑤,𝑘 𝛽𝑘,𝑖 + ∑ 𝑇𝑤,𝑘 𝛿𝑘,𝑖 ,
𝑘=1
𝑘≠𝑖

(3.20)

𝑖, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛

(3.21)

𝑘=1
𝑘≠𝑖

Finalmente, e dado que Fw,i se pode exprimir na soma de Cw,i e Fw,i, é possível expressar a equação
(3.21) apenas em ordem aos produtos do circuito 4 (concentrados e rejeitados), pelo que o balanço de
água generalizado do circuito apresenta-se na equação (3.22):

3

A nomenclatura aplicada utiliza Sp,i para se referir à percentagem de sólidos em peso de uma polpa em geral
mas utiliza um expoente com a inicial de um produto (Concentrado ou Rejeitado) quando se pretende fazer uma
referência específica ao conceito nesse produto.
4 M (quer seja relativamente a sólidos ou água) é um dado do problema, pelo que não é uma incógnita.
F
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𝑛

𝑛

𝑇𝑤,𝑖 = 𝑀𝐹,𝑤 𝛿𝐹,𝑖 + ∑ 𝐶𝑤,𝑘 𝛽𝑘,𝑖 + ∑ 𝑇𝑤,𝑘 𝛿𝑘,𝑖 − 𝐶𝑤,𝑖 ,
𝑘=1
𝑘≠𝑖

𝑖, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛

(3.22)

𝑘=1
𝑘≠𝑖

3.1.3. Modelos das Operações Unitárias
Neste trabalho, os parâmetros que irão merecer destaque são o volume de polpa em cada célula de
flutuação e a percentagem de sólidos em peso dessa polpa. No entanto, estas variáveis não se podem
dissociar num balanço de massa, portanto uma delas terá que ser fixada, de forma a limitar
complexidade do problema. Pretende-se conter a complexidade deste problema porque o objetivo
principal deste trabalho é a otimização estrutural e, embora a otimização paramétrica esteja
intimamente ligada, é tratada como secundária nestas situações para que não introduza dificuldades
desnecessárias. É também importante ter presente que o volume da polpa em cada célula constitui o
volume útil da mesma, sendo este último um parâmetro operacional de projeto. Desta forma, será
apresentada a dedução do modelo matemático que contempla o balanço de sólidos em função do
volume e percentagem de sólidos em peso de polpa nas células.
A variável que será fixada é a percentagem de sólidos em peso. O processo de flutuação industrial
funciona com polpas com uma percentagem de sólidos em peso geralmente entre os 25 e os 40%
(Wills & Finch, 2016). Desta forma, a assunção de qualquer valor neste intervalo será razoável pelo
que, neste trabalho, irá ser considerada uma percentagem de sólidos em peso constante de 35%. A
manutenção da percentagem de sólidos em peso constante é, também, bastante interessante do ponto
de vista do balanço de água do circuito, visto que esta obriga à adição de água em diferentes pontos
do circuito.
Para proceder à dedução do modelo das operações unitárias, é necessário recorrer à assunção de que
a polpa na célula se encontra em regime de mistura perfeita. Desta forma, é possível relacionar a massa
total de sólidos dentro de uma determinada célula i a qualquer instante (Ms,i) com o fluxo (de sólidos)
do produto rejeitado (Tj,i) através do tempo médio de residência das partículas sólidas nessa mesma
célula. Esta relação expressa-se através da equação (3.23):
𝑚

𝑀𝑠,𝑖 = 𝜏𝑖 ∑ 𝑇𝑗,𝑖 ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

(3.23)

𝑗=1

É também necessário ter em conta três massas específicas diferentes: a massa específica dos sólidos
da classe mineralógica j (ρj), a massa específica dos sólidos (conjunto) presentes na célula i (ρs,i) e a
massa específica do líquido presente na polpa (ρL) que, neste caso, é água. As massas específicas
dos sólidos de cada classe mineralógica, bem como a da água são propriedades físicas dos materiais
envolvidos, portanto serão dados do problema. No entanto, a massa específica do conjunto de sólidos
presentes na célula i é dada pela equação (3.24):
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𝜌𝑠,𝑖 =

∑𝑚
𝑗=1 𝑇𝑗,𝑖
,
𝑇𝑗,𝑖
∑𝑚
𝑗=1 𝜌
𝑗

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

(3.24)

Finalmente, é possível obter o volume de polpa na célula i, em função das massas específicas
supramencionadas, da massa de sólidos dentro da célula e da percentagem de sólidos em peso,
através da equação (3.25):

𝑉𝑃,𝑖 = 𝜌𝐿 𝑀𝑠,𝑖 (

100 − Sp,i 𝜌𝐿
+
),
Sp,i
𝜌𝑠,𝑖

𝑖 = 1,2, … , 𝑛

(3.25)

3.2. Otimização Paramétrica
Elaborados os modelos anteriores, passa a ser possível descrever o problema de otimização
paramétrica, incluindo a metodologia de resolução utilizada. Nesta última, utiliza-se uma rotina
(MATLAB®) de otimização não linear que funciona em reverse communication. Desta forma, criam-se
três níveis iterativos, em que dois deles dizem respeito à resolução do balanço de sólidos e expressão
da relação entre este e o volume das células (através dos tempos médios de residência), de maneira a
fornecer informação à rotina de otimização (3º nível) que procura o volume ótimo das células que
maximiza a recuperação e o teor de substância útil no produto concentrado final do circuito.

3.2.1. Primeiro Nível
O balanço de sólidos constitui o primeiro nível iterativo da tarefa de otimização paramétrica. Se os
tempos de residência da polpa nas células forem conhecidos, o balanço de sólidos consiste na
resolução de vários subsistemas de equações lineares, sendo que estes devem ser formulados na
forma matricial para que possam ser resolvidos no MATLAB®. Desta forma, é necessário fazer uma
pequena alteração à equação generalizada do balanço de sólidos, reescrevendo a equação (3.15) da
seguinte forma:
𝑛

(1 + 𝑔𝑗,𝑖 )𝑇𝑗,𝑖 − ∑[(𝑔𝑗,𝑘 𝛽𝑘,𝑖 + 𝛿𝑘,𝑖 )𝑇𝑗,𝑘 ] = 𝑀𝐹,𝑗 𝛿𝐹,𝑖 ,

𝑖, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

(3.26)

𝑘=1
𝑘≠𝑖

A equação (3.26) pode-se escrever como uma matriz com m (número de classes mineralógicas)
subsistemas de equações lineares nxn (k,i) através do sistema de equações Dj xj = fj :

𝑥1
𝑥2

𝐷1
𝐷2
…

[

𝑓1
𝑓2

[ ⋮ ]=[ ]
⋮
𝑓𝑚
𝐷𝑚 ] 𝑥𝑚

(3.27)
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Sendo que as entradas das matrizes/vetores Dj, xj e fj são dadas por fi,j, xi,j e d(k,i),j (respetivamente),
de maneira que:

𝑔𝑗,𝑖 + 1,
𝐷𝑗 : 𝑑(𝑘,𝑖),𝑗 = {
−(𝑔𝑗,𝑖 𝛽𝑘,𝑖 + 𝛿𝑘,𝑖 ),
𝑥𝑗 : 𝑥𝑖,𝑗 = 𝑇𝑗,𝑖 ,
𝑓𝑗 : 𝑓𝑖,𝑗 = 𝑀𝐹,𝑗 𝛿𝐹,𝑖 ,

𝑘=𝑖
,
𝑘≠𝑖

𝑖, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛

𝑖 = 1,2, … , 𝑛
𝑖 = 1,2, … , 𝑛

(3.28)
(3.29)
(3.30)

Finalmente, o balanço de sólidos obtém-se, resolvendo o sistema de equações (3.27), em ordem a xj.

3.2.2. Segundo Nível
O balanço de sólidos apenas contempla fluxos, parâmetros estruturais e fatores de repartição. Desta
forma, não expressa nenhuma relação direta com o volume das células (tomado como volume de polpa
dentro das células). No entanto, relembrando a equação (2.1), é possível verificar que os fatores de
repartição dependem do tempo médio de residência da polpa na célula, sendo esta variável dependente
do volume da célula. O tempo médio de residência da polpa numa célula pode obter-se reescrevendo
a equação (3.23) da seguinte forma:

𝜏𝑖 =

𝑀𝑠,𝑖
,
∑𝑚
𝑗=1 𝑇𝑗,𝑖

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

(3.31)

Dado que Ms,i se pode obter em função do volume de polpa na célula i, reescrevendo a equação (3.25),
é possível obter o tempo médio de residência da polpa na célula i em função do volume de polpa nessa
célula, através da equação (3.32):

𝑉𝑃,𝑖
100 − Sp,i 𝜌𝐿
𝜌𝐿 (
+
)
Sp,i
𝜌𝑠,𝑖
𝜏𝑖 =
,
∑𝑚
𝑗=1 𝑇𝑗,𝑖

(3.32)

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

Assim, é necessário recorrer a um método de resolução de sistemas de equações não lineares. Depois
de uma série de testes previamente realizados, o método computacional escolhido para promoção de
convergência dos tempos médios de residência foi o método das substituições sucessivas, dado que,
neste caso, este se revelou numa série de testes prévios bastante rápido, com a convergência a ser
geralmente atingida num número de iterações inferior a 25 (mesmo para inicializações com valores dos
tempos médios de residência muito elevados).
Para simplificar a compreensão desta organização do problema, apresenta-se na Figura 7 um esquema
da relação entre o balanço de sólidos (primeiro nível) e o cálculo dos tempos médios de residência
(segundo nível).
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Figura 7 – Diagrama esquemático da relação entre o balanço de sólidos (primeiro nível) e o cálculo dos
tempos médios de residência (segundo nível).

Finalmente, é pertinente deixar claro que os critérios de paragem para o método de resolução do
sistema de equações não lineares são dados, para k iterações, pelas equações (3.33) e (3.34). Notese que apenas a equação (3.33) é considerada como “convergência”, sendo a equação (3.34) relativa
à limitação do número de iterações sem atingir a convergência.

|𝜏𝑖 (𝑘−1) − 𝜏𝑖 (𝑘) | ≤ 10−6 ,
𝑘 ≥ 100,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑘 ∈ ℤ
𝑘∈ℤ

(3.33)
(3.34)

3.2.3. Terceiro Nível
Definidos os dois primeiros níveis iterativos, é possível avançar com a otimização paramétrica
propriamente dita, isto é, o cálculo dos valores ótimos de volumes das células que maximizam a
recuperação e o teor de substância útil no produto concentrado final do circuito de flutuação. Desta
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forma, utiliza-se uma rotina5 que funciona com interface reverse communication e implementa um
método de programação quadrática sequencial com aproximação numérica das primeiras derivadas
parciais de todas as funções do problema pelo método das diferenças finitas descendentes. Este
método, permite calcular o mínimo de uma função (objetivo) com várias variáveis, sujeita a restrições
de igualdade e de desigualdade lineares e/ou não lineares.
As funções objetivo utilizadas neste trabalho exprimem os critérios teor e recuperação de substância
útil no produto concentrado final do circuito, sendo que foram utilizados dois tipos de abordagem
multicritério: soma ponderada dos critérios e programação por metas. A soma ponderada dos critérios
permite obter soluções eficientes para qualquer combinação de ponderadores (λη e λG = 1 – λ), mas
o mesmo não acontece com a programação por metas. Desta forma, na última abordagem, as metas
foram definidas como o valor máximo de cada critério, visto que estes são conhecidos e iguais a 100%.
Assim, é possível garantir que são obtidas soluções eficientes, embora esta abordagem seja idêntica
ao caso da soma ponderada dos critérios, em que lhes é dado o mesmo “peso” – os ponderadores são
ambos iguais a 0,5.
Nas equações (3.35) e (3.36) são apresentados os dois tipos de função objetivo supramencionados
(respetivamente), tendo em consideração que a rotina de otimização apenas lida com problemas de
minimização da função objetivo pelo que, no caso da soma ponderada dos critérios, é necessário
transformar o problema de maximização dos critérios em questão num problema de minimização. Isto
consegue-se tornando a função objetivo negativa. Por outro lado, no caso da programação por metas,
não existe esse problema porque a função objetivo baseia-se nos “desvios” entre as metas e os valores
conseguidos para os critérios, sendo que se pretende minimizar a soma dos mesmos. Note-se também
que a função objetivo depende das variáveis de decisão que exprimem o circuito (β e δ) e dos fatores
de repartição (α) que dependem dos tempos de residência da polpa nas células e, por isso, do volume
das mesmas.

𝐹𝑆.𝑃. (𝛽, 𝛿, 𝛼) = − (𝜂 ∗ 𝜆𝜂 + 𝐺 ∗ (1 − 𝜆𝜂 )) ,
𝐹𝑃.𝑀. (𝛽, 𝛿, 𝛼) = 𝑑𝜂 + 𝑑𝐺 ,

𝜆𝜂 ∈ [0,1]

(3.35)

𝑑𝜂 , 𝑑𝐺 ∈ [0,100]

𝑐𝑜𝑚: 𝑑𝜂 = 100 − 𝜂; 𝑑𝐺 = 100 − 𝐺

(3.36)

Por sua vez, as restrições utilizadas neste problema de otimização servem para ambas as metodologias
multicritério, são todas desigualdades e dizem respeito ao “controlo” dos volumes das células. Desta
forma, estas especificam os limites inferiores e superiores do volume de cada célula do circuito, bem
como um volume máximo total do conjunto de células. As restrições são apresentadas nas equações
(3.37) e (3.38), respetivamente.

𝑉𝐿𝑖𝑚.

5

𝐼𝑛𝑓.

≤ 𝑉𝑃,𝑖 ≤ 𝑉𝐿𝑖𝑚.

𝑆𝑢𝑝. ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛

(3.37)

Da autoria do Prof. Dr. Fernando de Oliveira Durão.
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𝑛

∑ 𝑉𝑃,𝑖 ≤ 𝑉𝑀á𝑥.

𝑇𝑜𝑡. ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛

(3.38)

𝑖=1

Neste trabalho, admitiu-se um limite inferior de volume de cada célula igual a um terço do volume de
inicialização e um limite superior do mesmo igual a três vezes o volume de inicialização. A restrição de
volume máximo total, bem como os volumes de iniciação, dependem dos dados do problema que se
pretenda resolver. Para já, as restrições serão apenas expressas na sua forma generalizada e só mais
adiante serão enunciados os dados de um exemplo prático.
Novamente, para simplificar a compreensão da organização deste problema, apresenta-se na Figura 8
um esquema da relação entre o balanço de sólidos (primeiro nível), o cálculo dos tempos médios de
residência (segundo nível) e a otimização dos volumes das células que maximizam os critérios do teor
e da recuperação de substância útil no produto concentrado final do circuito (terceiro nível).
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Figura 8 – Diagrama esquemático da relação entre o balanço de sólidos (primeiro nível), o cálculo dos
tempos médios de residência (segundo nível) e a otimização dos volumes das células (terceiro nível).

Note-se que, para este terceiro nível, também existem dois tipos de critérios de paragem. O primeiro
tipo diz respeito à rotina de otimização, isto é, a convergência for atingida no segundo nível, a rotina de
otimização irá determinar o critério de paragem do terceiro nível, de acordo com o as suas próprias
condições de convergência. Por sua vez, o segundo tipo de critério de paragem do terceiro nível
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manifesta-se no caso de não ser atingida a convergência no segundo nível, sendo atribuídos o valor
mínimo (0) aos critérios teor e recuperação. Este último caso indica a existência provável de problemas
topológicos com o circuito, como por exemplo, haver células com um volume muito grande a receber
fluxos muito reduzidos, o que resulta num valor “astronómico” para o tempo de residência da polpa na
célula, dificultando o processo de convergência do mesmo.

3.3. Otimização Estrutural
3.3.1. Generalização do Problema de Otimização Estrutural
Formulado o problema de otimização paramétrica, torna-se possível generalizar o problema de
otimização estrutural. Assim, pretende-se clarificar o problema e sumarizar toda a metodologia anterior
relacionada com a sua formulação, sendo que este apresenta-se de seguida:
Problema: Dados o caudal de alimentação nova que entra no circuito (MF,j), alguns parâmetros físicos
e cinéticos das classes mineralógicas que se querem separar (como por exemplo, as constantes de
velocidade de flutuação ou o teor em substância útil na classe mineralógica j – kj ou cj, respetivamente)
e o número de células (n) que farão parte do circuito, determine-se os melhores valores das variáveis
de decisão e dos fatores de repartição, tal que uma função objetivo da recuperação (η) e do teor (G)
seja otimizada, sujeita a um conjunto de restrições.
Maximizar 𝐹(𝛽, 𝛿, 𝛼) = [𝜂(𝜷, 𝜹, 𝜶) + 𝐺(𝜷, 𝜹, 𝜶)]

Sujeita a:
𝑛

∑ 𝛿𝐹,𝑖 = 1
𝑖=1
𝑛

∑ 𝛿𝑘,𝑖 + 𝛿𝑘,0 = 1 ,

𝑘 = 1,2, … , 𝑛

𝑖=1
𝑛

∑ 𝛽𝑘,𝑖 + 𝛽𝑘,0 = 1 ,

𝑘 = 1,2, … , 𝑛

𝑖=1

𝛿𝑘,𝑘 = 0,

𝑘 = 1,2, … , 𝑛

𝛽𝑘,𝑘 = 0,

𝑘 = 1,2, … , 𝑛

𝑛

∑ 𝛽𝑘,0 ≥ 1,

𝑘 = 1,2, … , 𝑛

𝑘=1
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𝑛

∑ 𝛿𝑘,0 ≥ 1,

𝑘 = 1,2, … , 𝑛

𝑘=1

𝛿𝑘,𝑖 + 𝛽𝑘,𝑖 ≤ 1,

𝑘 = 1,2, … , 𝑛; 𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑘 ≠ 𝑖

𝑉𝐿𝑖𝑚.

𝐼𝑛𝑓.

≤ 𝑉𝑃,𝑖 ≤ 𝑉𝐿𝑖𝑚.

𝑆𝑢𝑝. ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛;

𝑉𝐿𝑖𝑚.

𝐼𝑛𝑓.

≤ 𝑉𝑃,𝑖 ≤ 𝑉𝐿𝑖𝑚.

𝑆𝑢𝑝. ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛;

𝑛

∑ 𝑉𝑃,𝑖 ≤ 𝑉𝑀á𝑥.

𝑇𝑜𝑡.

𝑖=1

(𝜷, 𝜹, 𝜹𝑭 ) = {0,1}
Com:

𝐺(𝜷, 𝜹, 𝜶) =

∑𝑛𝑖=1 ∑𝑚
𝑗=1 𝐶𝑗,𝑖 𝛽𝑖,0 𝑐𝑗
∑𝑛𝑖=1 ∑𝑚
𝑗=1 𝐶𝑗,𝑖 𝛽𝑖,0

𝐶𝑗,𝑖 = 𝑔𝑗,𝑖 𝑇𝑗,𝑖 ,

𝑇𝑗,𝑖 =

,

𝜂(𝜷, 𝜹, 𝜶) =

∑𝑛𝑖=1 ∑𝑚
𝑗=1 𝐶𝑗,𝑖 𝛽𝑖,0 𝑐𝑗
∑𝑚
𝑗=1 𝑀𝐹,𝑗 𝑐𝑗

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

1
(1 + 𝑔𝑗,𝑖 )

𝑀𝐹,𝑗 𝛿𝐹,𝑖 −

1

𝑛

∑[(𝑔𝑗,𝑘 𝛽𝑘,𝑖 + 𝛿𝑘,𝑖 )𝑇𝑗,𝑘 ] ,
(1 + 𝑔𝑗,𝑖 ) 𝑘=1

𝑖, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

𝑘≠𝑖

𝑔𝑗,𝑖 =

1 − 𝛼𝑗,𝑖
,
𝛼𝑗,𝑖

𝑔𝑗,𝑘 =

1 − 𝛼𝑗,𝑘
,
𝛼𝑗,𝑘

𝛼𝑗,𝑖 =

1
,
1 + 𝑘𝑗 𝜏𝑖

𝛼𝑗,𝑘 =

1
,
1 + 𝑘𝑗 𝜏𝑘

𝑉𝑃,𝑖 = 𝜌𝐿 𝑀𝑠,𝑖 (

100 − Sp,i 𝜌𝐿
+
),
Sp,i
𝜌𝑠,𝑖

𝑖, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

𝑖, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

𝑖 = 1,2, … , 𝑛

𝑚

𝑀𝑠,𝑖 = 𝜏𝑖 ∑ 𝑇𝑗,𝑖 ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚

𝑗=1

Posto isto, passar-se-á a descrever o método utilizado nesta dissertação para resolver o problema
acima enunciado. Este consistiu na implementação de um algoritmo genético em MATLAB®, sendo
apresentado de seguida.
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3.3.2. Resolução do Problema – Algoritmo Genético
O algoritmo genético implementado é, na sua forma standard (apresentada no capítulo “Estado da
Arte”), composto por várias sub-rotinas que implementam as operações de geração da população
inicial, aferição do grau de aptidão, seleção, cruzamento e mutação. Por outro lado, uma das
componentes-chave deste algoritmo genético reside na geração da sua população inicial, sendo que
esta é controlada rigorosamente de forma a excluir circuitos que não fazem sentido, quer do ponto de
vista da prática industrial ou da topologia.

3.3.2.1. Geração da População Inicial

Antes de proceder à apresentação da operação de geração da população inicial, é importante definir a
forma de codificação de cada indivíduo (configuração), isto é, como se define o seu genoma.
Geralmente, o genoma dos indivíduos é representado através de um vetor que utiliza algum tipo de
codificação binária das características de cada indivíduo (Luke, 2010). Neste problema, cada
configuração é representada pelas suas variáveis de decisão e, como estas já são de natureza binária,
é possível utilizar um vetor que contemple as mesmas, de forma integral. Para isso tome-se as formas
matriciais de adjacência (para um circuito com n células) relativas à alimentação nova do circuito (δF)
e aos produtos concentrados (β) e rejeitados (δ), através das equações (3.39), (3.40) e (3.41):

𝛽1,0
𝛽2,0

𝛽1,1
𝛽2,1

⋮

⋮

[𝛽𝑛,0

𝛽𝑛,1

⋮
…

𝛿1,0
𝛿2,0

𝛿1,1
𝛿2,1

…

⋮

⋮

[𝛿𝑛,0

𝛿𝑛,1

⋮
…

𝛿𝐹 (𝑛) = [𝛿𝐹,1

𝛿𝐹,2

… 𝛿𝐹,𝑛 ]

𝛽(𝑛) =

𝛿(𝑛) =

…

…

…

𝛽1,𝑛
𝛽2,𝑛
⋮

(3.39)

𝛽𝑛,𝑛 ]
𝛿1,𝑛
𝛿2,𝑛
⋮

(3.40)

𝛿𝑛,𝑛 ]
(3.41)

Note-se que os índices das linhas de β e δ representam as células de origem do produto e os índices
das colunas, as células de destino do mesmo, sendo a dimensão destas matrizes n x (n+1). Assim, a
forma “vetorizada” de representação escolhida para as variáveis de decisão consistiu em concatenar
as matrizes por blocos, em que cada bloco corresponde a cada uma das linhas de β, δ e δF (por esta
ordem). Para clarificar o sistema de representação, apresenta-se uma configuração com n células na
sua forma codificada (vetor v) através da equação (3.42):
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𝑣(𝑛) = [𝛽1,𝑖

𝛽2,𝑖

…

𝑐𝑜𝑚: 𝛽1,𝑖 = [ 𝛽1,0

𝛽𝑛,𝑖
𝛽1,1

𝛿1,𝑖
…

𝛿2,𝑖

𝛽1,𝑛 ],

… 𝛿𝑛,𝑖

𝛿𝐹 ],

𝑖 = 0,1,2 … 𝑛

(𝑎𝑛á𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠)

(3.42)

dim(𝑣) = [2 ∗ 𝑛 ∗ (𝑛 + 1)] + 𝑛
Por outro lado, a operação de geração da população inicial de configurações (indivíduos) possíveis
baseou-se na geração aleatória dos blocos (linhas das matrizes de adjacência), submetendo cada
configuração a uma série de testes para determinar se os circuitos gerados são admissíveis ou não. A
definição de configuração admissível de um circuito respeita não só as restrições relacionadas com as
variáveis de decisão que foram já enunciadas (na generalização do problema), como também algumas
relacionadas com a topologia do circuito, pelo que todas serão enumeradas de seguida:
1. Todas as células têm que ter uma alimentação (que pode ser composta por vários fluxos), um
só produto concentrado e um só produto rejeitado;
2. Não existe divisão fracionada de fluxos, quer nos produtos concentrados e rejeitados, quer na
nova alimentação do circuito;
3. Não existem autorecirculações de produtos;
4. Os produtos concentrado e rejeitado de uma célula não podem fluir simultaneamente para a
mesma célula;
5. O circuito deverá ter um só produto concentrado final e um só produto rejeitado final;
6. A célula que recebe a alimentação nova do circuito deverá interagir com tantas células quanto
necessárias para impedir um “curto-circuito6”, ou seja, os seus produtos não podem ser
simultaneamente produtos finais do circuito;
7. Se existe apenas um rejeitado final, a célula que o produz não pode ser alimentada
exclusivamente por produtos concentrados de outras células.
A condição 1 implica que a soma dos elementos, quer do vetor δF, quer das linhas de β e δ, tem de ser
igual a um. Desta forma, é necessário gerar aleatoriamente vetores de dimensão n (δF) ou n+1 (β e δ),
com um dos seus elementos igual a um e todos os outros iguais a zero. Por outro lado, a condição 2,
apenas se reflete no facto de as variáveis de decisão serem binárias.
No que toca à condição 3, esta obriga as variáveis de decisão cujos índices de entrada são iguais aos
de saída, a serem iguais a zero. Por exemplo, β1,1 = β2,2 = (…) = 0, sendo análogo para as
correspondentes entradas na matriz δ.
As condições 4, 5 e 6 tornam-se mais claras se apresentada através das equações (3.43), (3.44) e
(3.45), respetivamente:
𝑛

∑ 𝛽𝑘,𝑖 + 𝛿𝑘,𝑖 ≤ 1,

𝑘 = 1,2, … , 𝑛

(3.43)

𝑖=1

6

Células que se alimentam com os produtos umas das outras, sem que alguma delas interaja com a célula onde
entra a alimentação nova.
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𝑛

𝑛

∑ 𝛽𝑘,0 ≥ 1 ,

∑ 𝛿𝑘,0 ≥ 1

𝑘=1

𝑘=1

𝑆𝑒 𝛿𝐹,𝑘 = 1:

𝛽𝑘,0 + 𝛿𝑘,0 ≤ 1,

𝑘 = 1,2, … , 𝑛

(3.44)

(3.45)

Finalmente, a condição 7 expressa o facto de que, se o rejeitado final do circuito for único e um produto
de uma célula exclusivamente alimentada por concentrados, o caudal de saída de polpa do circuito é
muito mais baixo do que o de entrada sob a forma de nova alimentação. Tendo em consideração que
os volumes das células são finitos, o circuito só conseguiria funcionar durante pouco tempo, até
começar a transbordar. Este problema topológico surge se as três condições na equação (3.46) se
verificarem simultaneamente:
𝑛

𝛿𝐹,𝑖 = 0,

𝛿𝑖,0 = 1

𝑒

∑ 𝛿𝑘,𝑖 = 0 ,

𝑖, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛

(3.46)

𝑘=1

Assim, a geração do vetor de codificação (v) funciona dentro de um ciclo que só termina quando este
vetor satisfizer todas as restrições mencionadas. Para além disso, os vetores de codificação que
satisfazem essas restrições são concatenados numa matriz que representa a população inicial de
configurações admissíveis (P), onde cada uma das suas linhas é um vetor de codificação (v).
Tomou-se a precaução de, quando se pretende gerar a matriz da população inicial, não haver vetores
de codificação replicados, dado que isso pode diminuir a performance do algoritmo genético através da
diminuição de diversidade “genética” na população inicial, o que pode levar à convergência prematura
do mesmo (população com muitos “clones”). Para isso, construiu-se um mapa de objetos, atribuindo
uma “chave” a cada configuração admissível que fosse introduzida em P, sendo que, se uma nova
configuração admissível for introduzida e já houver uma entrada com a mesma “chave” de identificação,
então continua-se a gerar vetores de codificação até que a nova configuração não seja duplicada de
alguma das entradas que já pertencem a P.
As rotinas que implementam a geração dos blocos (linhas das matrizes de adjacência), a geração de
configurações (na sua forma codificada) e a geração uma população inicial, em MATLAB®,
apresentam-se em anexo (Anexo A).

3.3.2.2. Aferição do Grau de Aptidão

A aferição do grau de aptidão de uma configuração de um circuito baseia-se na medida de desempenho
do mesmo, à luz dos critérios que se pretendam avaliar. Desta forma, o grau de aptidão corresponde
ao valor da função objetivo que se obtém depois da otimização paramétrica, pelo que a rotina que
implementa esta operação recebe os parâmetros estruturais de uma dada configuração, resolve o
problema de otimização paramétrica e devolve o valor da função objetivo (seja ela a soma ponderada
dos critérios ou programação por metas). Por esta razão, existem duas rotinas que são semelhantes
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em quase tudo, exceto na função objetivo – uma está preparada para funcionar com a soma ponderada
dos critérios enquanto que a outra com programação por metas.
Por outro lado, as rotinas que implementam esta operação têm uma particularidade que visa a
promoção da convergência da otimização paramétrica através da utilização de uma “heurística” para
inicializar os volumes das células. Esta permite atribuir valores iniciais para os volumes das células, de
acordo com a quantidade e tipo de fluxos que as alimenta. Por exemplo, se uma célula é exclusivamente
alimentada por produtos concentrados, então é-lhe atribuído um volume inicial mais pequeno. Se uma
célula é simultaneamente alimentada por um (ou mais) produtos rejeitados e alimentação nova, então
é-lhe atribuído um volume inicial maior.
O facto de a soma ponderada dos critérios se tratar de um problema de maximização, enquanto que a
programação por metas se trata de um problema de minimização, dá lugar a uma ligeira diferença na
aplicação do algoritmo genético. Essa diferença está relacionada com a atualização da “solução mais
apta”, sendo que no caso da soma ponderada dos critérios, só se dá essa atualização (substituição) se
o valor da função objetivo da solução que está a ser avaliada for maior que o da atual “solução mais
apta”. Por sua vez, o processo é o inverso para a programação por metas, isto é, quanto menor for o
valor da função objetivo, mais apta é uma solução. Desta forma, a atual “solução mais apta” só é
substituída se o valor da função objetivo da solução que está a ser avaliada for menor que o da mesma.
Encontram-se em anexo (Anexo B e Anexo C, respetivamente) as rotinas de implementação (em
MATLAB®) destas duas versões do algoritmo genético (soma ponderada dos critérios e programação
por metas), bem como as rotinas que implementam a aferição do grau de aptidão segundo os dois tipos
de função objetivo.

3.3.2.3. Seleção

A operação de seleção utilizada baseou-se na Seleção por Torneio, sugerida por Luke (2010) como
sendo a técnica de seleção mais popular, pela sua simplicidade e desempenho. Esta consiste na
definição de um número de indivíduos que serão escolhidos de forma aleatória, sendo que são
posteriormente submetidos a um “torneio”, de onde o individuo com maior grau de aptidão é o vencedor
e, por isso, o selecionado. O número de indivíduos selecionados aleatoriamente para o torneio pode
variar entre 1 e o número total de indivíduos que constituem a população, sendo que quando este é
igual a 1, o processo de seleção é totalmente aleatório e, no extremo oposto, escolhe-se sempre o
individuo mais apto da população.
Ainda sobre o número de indivíduos selecionados aleatoriamente para o torneio, o autor sugere que a
escolha mais popular é 2 indivíduos, sendo considerados 7 para casos onde é necessária uma maior
seletividade. Dado que não existem referências sobre a aplicação neste problema específico, foram
considerados 3 indivíduos para “participar no torneio”. Desta forma, por cada indivíduo (configuração)
que se queira selecionar para as operações a juzante, a rotina que implementa este método escolhe
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três indivíduos aleatoriamente de entre a população atual e seleciona o mais “apto” entre eles. Note-se
que o processo de seleção funciona com reposição.
Esta operação também apresenta diferenças no que toca à versão da operação de aferição do grau de
aptidão das soluções. Se esta for relativa à soma ponderada dos critérios, o processo de seleção terá
como output a solução com o maior valor da função objetivo (das que “participam” no torneio). Se for
relativa à programação por metas, o processo é inverso, isto é, terá como output a solução com o menor
valor da função objetivo.
Apresentam-se em anexo (Anexo D) as duas rotinas que implementam a operação de seleção em
MATLAB® para os dois tipos de função objetivo.

3.3.2.4. Cruzamento

Como já foi referido anteriormente, a operação de cruzamento tem como objetivo simular a reprodução
de indivíduos, gerando crias com a possibilidade de partilharem características de ambos os
progenitores. Esta operação utiliza dois progenitores que produzem duas crias, sendo que cada uma
representa inicialmente uma cópia integral de cada um dos progenitores. De seguida, um processo
probabilístico determina, para cada cria, que características (linhas das matrizes de adjacência) serão
permutadas. Por exemplo: admita-se que, inicialmente, a primeira cria é uma cópia integral do primeiro
progenitor. Se uma probabilidade definida se concretizar, então uma dada característica dessa cria
será trocada com a correspondente do segundo progenitor.
Assim, na implementação desta operação, foi utilizado o método de cruzamento uniforme, também
sugerido por Luke (2010) como sendo bastante simples e versátil. Este consiste em avaliar todas as
características de uma cria e, com uma probabilidade igual ao inverso da quantidade de características
no vetor de codificação (v), decidir se uma determinada característica é “trocada” com a correspondente
da outra cria (troca recíproca).
Neste problema em concreto, as características dos indivíduos são os blocos que constituem v e que
representam as linhas das matrizes das variáveis de decisão. Desta forma, gera-se um vetor de valores
lógicos (0 ou 1) com tantos elementos quanto blocos contidos em v, sendo que, cada vez que um
número gerado aleatoriamente (entre zero e um) for menor que a probabilidade de cruzamento de
características, então o seu valor lógico será 1 e, caso contrário, será 0. Todos os blocos
(características) aos quais corresponde o valor 1 serão permutados entre as duas crias (inicialmente,
as crias são “clones” dos pais). A título de exemplo, tome-se dois progenitores p1 e p2, cuja
configuração contempla um circuito com duas células de flutuação. As suas formas codificadas podemse obter através das equações (3.47) e (3.48), respetivamente:

𝑣𝑝1 (2) = [𝛽1,𝑖 𝑝1

𝛽2,𝑖 𝑝1

𝛿1,𝑖 𝑝1

𝛿2,𝑖 𝑝1

𝛿𝐹 𝑝1 ],

𝑖 = 0,1,2 … 𝑛

(3.47)

𝑣𝑝2 (2) = [𝛽1,𝑖 𝑝2

𝛽2,𝑖 𝑝2

𝛿1,𝑖 𝑝2

𝛿2,𝑖 𝑝2

𝛿𝐹 𝑝2 ],

𝑖 = 0,1,2 … 𝑛

(3.48)
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Tome-se também, como vetor de valores lógicos o seguinte:

𝑉𝑒𝑡𝑜𝑟𝐿ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 = [1

0 1

0 0]

(3.49)

As crias (c1 e c2) que são fruto desta operação de cruzamento serão dadas pelas equações (3.50) e
(3.51):

𝑣𝑐1 (2) = [𝛽1,𝑖 𝑝2

𝛽2,𝑖 𝑝1

𝛿1,𝑖 𝑝2

𝛿2,𝑖 𝑝1

𝛿𝐹 𝑝1 ],

𝑖 = 0,1,2 … 𝑛

(3.50)

𝑣𝑐2 (2) = [𝛽1,𝑖 𝑝1

𝛽2,𝑖 𝑝2

𝛿1,𝑖 𝑝1

𝛿2,𝑖 𝑝2

𝛿𝐹 𝑝2 ],

𝑖 = 0,1,2 … 𝑛

(3.51)

No entanto, esta operação pode produzir configurações não admissíveis, pelo que foi criada uma subrotina que avalia se as configurações geradas pela operação de cruzamento (crias) respeitam as
restrições enunciadas anteriormente. Esta funciona dentro de um ciclo que repete a operação de
cruzamento até que as configurações das crias satisfaçam as restrições.
Finalmente, alguns testes preliminares permitiram concluir que a probabilidade de cruzamento dada
pela equação (3.52) produz melhores resultados do que se fosse apenas igual ao inverso da quantidade
de carcacterísticas (2n+1) no vetor de codificação (v). Não foi possível estudar o comportamento do
algoritmo genético para probabilidades de cruzamento maiores que a apresentada.

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑢𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑛
2𝑛 + 1

(3.52)

A rotina que implementa a operação de cruzamento em MATLAB® encontra-se em anexo (Anexo E).

3.3.2.5. Mutação

A operação de mutação é semelhante à de cruzamento, tendo lugar imediatamente após a mesma.
Assim, esta operação incide sobre as crias que já partilham características dos progenitores, simulando
os processos de mutação aleatória que ocorrem na natureza.
A probabilidade de seleção de uma característica para a operação de mutação é idêntica à de
cruzamento, sendo que o seu valor foi também estabelecido de acordo com a equação anterior (3.52).
No entanto, a diferença entre estas duas operações reside no facto de que, se uma dada característica
for selecionada, a implementação da mutação baseia-se na troca de blocos (características) do próprio
indivíduo (configuração). Para isso, gera-se novamente um vetor de valores lógicos com o mesmo
significado que na operação de cruzamento. De seguida, cria-se um vetor auxiliar, no qual se guarda o
vetor de valores lógicos, com as suas entradas permutadas aleatoriamente.
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Assim, o primeiro vetor de valores lógicos representa os blocos (características) que serão alvo de
mutação e, o vetor auxiliar, os blocos pelos quais os primeiros serão permutados. No entanto, o último
bloco de v não tem a mesma dimensão que os restantes, visto que este se refere à alimentação nova
do circuito (n), enquanto que os outros se referem às linhas das matrizes β e δ (n+1). Desta forma, se
o último bloco for selecionado para ser “mutado”, este será aleatoriamente gerado e não permutado
como os restantes. Para clarificar estes conceitos, tome-se um exemplo de uma configuração com duas
células de flutuação. A sua forma codificada é expressa através da equação (3.53):

𝑣(2) = [𝛽1,𝑖

𝛽2,𝑖

𝛿1,𝑖

𝛿2,𝑖

𝛿𝐹 ],

𝑖 = 0,1,2 … 𝑛

(3.53)

Tome-se como o primeiro vetor de valores lógicos o seguinte:

𝑉𝑒𝑡𝑜𝑟𝐿ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 = [1

0 1

0 0]

(3.54)

Através da permutação aleatória, dará origem (por exemplo) ao seguinte vetor auxiliar:

𝑉𝑒𝑡𝑜𝑟𝐴𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 = [0

1 0

1 0]

(3.55)

Desta maneira, a operação de mutação transformará v em:

𝑣(2) = [𝛽2,𝑖

𝛽1,𝑖

𝛿2,𝑖

𝛿1,𝑖

𝛿𝐹 ],

𝑖 = 0,1,2 … 𝑛

(3.56)

Esta operação pode também produzir configurações não admissíveis, pelo que se utilizou (tal como no
cruzamento) a sub-rotina que avalia se as configurações geradas nessa operação respeitam as
restrições do problema. Esta funciona dentro de um ciclo, repetindo a operação de mutação até que as
configurações das crias satisfaçam as restrições.
Encontra-se em anexo (Anexo F), a rotina que implementa a operação de cruzamento em MATLAB®.

3.3.2.6. Avaliação do Desempenho do Algoritmo Genético

A avaliação do desempenho deste algoritmo genético é feita através da comparação das soluções
eficientes obtidas com o mesmo para configurações com duas, três e quatro células, com as obtidas
avaliando todas as configurações possíveis para essas mesmas configurações.
Para obter o número de configurações admissíveis únicas, foi gerado um número suficientemente
grande das mesmas (sem a condição de não-duplicação), que permita a ocorrência de todas as que
forem possíveis à luz das restrições do problema. Desta forma, foram geradas 500, 5000 e 4000000
de configurações admissíveis para obter o número de configurações admissíveis únicas para os
circuitos com duas, três e quatro células, respetivamente. A razão pela qual não se progrediu para um
circuito com cinco células tem que ver com a natureza explosiva deste problema (à medida que se
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adicionam células ao circuito), sendo que o teste realizado para as quatro células demorou mais de
24h.
A avaliação do grau de aptidão de todas as configurações possíveis foi efetuada através da mesma
rotina que o faz para o algoritmo genético, com a particularidade de o fazer para todo o espaço de
procura (todas as soluções admissíveis). Desta forma, foram também utilizados os dois tipos de função
objetivo: soma ponderada dos critérios e programação por metas. Os ponderadores escolhidos foram
0.5-0.5, enquanto que as metas utilizadas foram 100%-100%, para os critérios Recuperação e Teor de
substância útil (calcopirite) no produto concentrado.
Por outro lado, os resultados do algoritmo genético foram estudados, avaliando o seu comportamento
perante a variação da dimensão da população inicial e do número de gerações. Assim, no estudo da
influência da dimensão da população inicial, o algoritmo foi testado com populações iniciais de 10, 20
e 30 indivíduos, para um circuito com três células e 20,30 e 40 indivíduos para um circuito com quatro
células. Note-se o circuito com duas células foi excluído desta análise porque o seu número de
configurações admissíveis verificou-se tão pequeno que não justificou a utilização do algoritmo genético
(a avaliação do grau de aptidão de cada uma delas é uma tarefa muito rápida).
A avaliação da influência do número de gerações foi estudada através da atribuição de uma condição
de paragem baseada no seguinte princípio: se, durante um número de gerações especificado pelo
utilizador, o melhor valor do grau de aptidão permanece constante (não é encontrado nenhuma
configuração mais “apta”), então o algoritmo para. Desta forma, o algoritmo foi testado para os dois
tipos de circuito (três e quatro células), utilizando as condições de paragem de três (3x) e sete gerações
(7x) sem alterações no melhor valor do grau de aptidão na população.
Finalmente, foi também empregada uma condição de paragem relativa ao número máximo de gerações
(iterações) permitido ao algoritmo genético, que determina a sua paragem ao fim de 30 gerações,
independentemente do primeiro critério de paragem ser satisfeito. Foram utilizadas séries de 30 testes
para cada uma das condições de teste do algoritmo genético descritas anteriormente .

3.3.2.7. Dados do Problema

Todo o processo de teste do algoritmo genético implica um conjunto de dados que permita a simulação
e otimização paramétrica do processo de separação. Desta forma, utilizou-se um conjunto de dados
respeitantes à caracterização da alimentação parcialmente inspirado em valores conhecidos de circuito
de flutuação de cobre de importante empresa mineira nacional. Este apresenta-se na Tabela 1:
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Tabela 1 – Dados utilizados para o teste do algoritmo genético.

Caudal de alimentação nova (MF)

300 t/h

Número de classes mineralógicas (m)

5

Composição de cada classe mineralógica em
calcopirite (c)

[1; 0,75; 0,50; 0,25; 0]

Fração mássica de cada classe mineralógica

[0,05; 0,02; 0,02; 0,01; 0,9]

Massa específica da calcopirite

4200 kg/m3

Massa específica da ganga (restantes minerais)

2650 kg/m3

Massa específica da água

1000 kg/m3

Constantes de flutuação de cada classe mineralógica
(k)

[0,20; 0,10; 0,05; 0,02; 0,005] min-1
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4. Resultados e Discussão
O número de configurações admissíveis (que respeitam todas as restrições enunciadas anteriormente)
encontradas para circuitos com duas, três ou quatro células foi: 8, 276, e 26964, respetivamente. De
facto, o brutal aumento do número de configurações à medida que se vai inserindo mais células no
circuito, demonstra claramente a complexidade deste problema.
A avaliação do valor da função objetivo para todas as configurações admissíveis (com os dados de
teste anteriormente apresentados) permitiu concluir que, tanto a soma ponderada dos critérios (com
ponderadores de 0.5/0.5) como a programação por metas (com metas 100/100), levaram às mesmas
configurações ótimas exatas encontradas para circuitos com duas, três e quatro células. Os valores
ótimos dos critérios teor e recuperação de calcopirite no produto concentrado final dos circuitos são
apresentados na Tabela 2:
Tabela 2 – Os valores ótimos dos critérios teor e recuperação de calcopirite no produto concentrado dos
circuitos com duas, três e quatro células.

Circuito

Teor (%)

Recuperação (%)

Duas células

73,76

80,78

Três células

74,11

91,86

Quatro células

73,93

94,27

Verifica-se também que não existe apenas uma configuração ótima para cada tipo de circuito com (n)
células, mas sim n! configurações ótimas (e equivalentes). Esta particularidade refere-se ao número
de permutações (arranjos) de células possíveis que existem para um determinado circuito, tendo em
conta que se considera que a “posição” de cada célula no circuito, por si só, não tem influência sobre
o balanço de massa. Assim, conclui-se que é possível reduzir ainda mais o número de configurações
admissíveis para um circuito com n células de flutuação, por um fator de n!.
Os esquemas das configurações ótimas exatas para o circuito com duas, três e quatro células
apresentam-se na Figura 9, Figura 10 e Figura 11, respetivamente. Note-se que a variedade de
configurações ótimas, provocada pelas permutações possíveis de células, implica que existam 2, 6 e
24 configurações ótimas equivalentes para os circuitos com duas, três e quatro células, respetivamente.
Dado que o número de configurações ótimas dos circuitos com duas e três células é considerável,
apenas será apresentado o “conjunto” de configurações ótimas para o circuito com duas células para
exemplificar a situação das permutações possíveis, enquanto que para os outros tipos de circuitos será
apresentada uma das configurações ótimas.
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Figura 9 – Configurações ótimas exatas para o circuito com duas células.

Figura 10 – Uma das configurações ótimas exatas para o circuito com três células.

Figura 11 – Uma das configurações ótimas exatas para o circuito com quatro células.

A principal conclusão que se pode retirar da análise dos esquemas anteriores é que os circuitos ótimos
representam precisamente um tipo de circuito clássico no ramo: circuitos com estágios de desbaste,
reclamação e apuramento. Este circuito clássico prevê um estágio de desbaste onde se procede à
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“primeira separação”. O produto concentrado deste estágio apresenta um teor em substância útil
consideravelmente mais elevado que o teor de alimentação, pelo que é remetido a um estágio de
apuramento/limpeza. Neste estágio, obtém-se um produto concentrado ainda mais puro, que constitui
o concentrado final do circuito, sendo que o produto rejeitado do mesmo apresenta (geralmente) ainda
um teor considerável em substância útil, pelo que é remetido novamente para o estágio de desbaste.
Por sua vez, o produto rejeitado do estágio de desbaste não sai imediatamente do circuito, sendo
remetido a um estágio de reclamação, com o intuito de “esgotar” a substância útil. Desta maneira, o
concentrado do estágio de reclamação volta para o estágio de desbaste, enquanto que o seu rejeitado
constitui um produto já praticamente “esgotado” de substância útil e, por isso, constitui o rejeitado final
do circuito.
No caso particular do circuito com duas células, os estágios de desbaste e reclamação “fundem-se”
num só estágio, pelo que a configuração do circuito consiste num estágio de desbaste e outro de
apuramento. Por outro lado, a configuração do circuito com quatro células inclui um estágio de
desbaste, dois de reclamação e um de apuramento.
Regista-se também o facto de que não foi possível obter a convergência na resolução do problema de
otimização paramétrica em 8549 das 26694 configurações admissíveis para o circuito com quatro
células. Estes problemas de convergência estarão provavelmente relacionados com a topologia do
circuito, sendo que um estudo aprofundado dos mesmos poderá tornar possível a criação de novas
regras (restrições) a aplicar sob a geração da população inicial. Em relação aos circuitos com duas e
três células, nenhum problema de convergência da tarefa de otimização paramétrica foi encontrado.
Passando à análise dos resultados relativos à performance do algoritmo genético, a Tabela 3 e a Tabela
4 (circuito com três e quatro células, respetivamente) sumarizam as médias (e desvios padrão) das
recuperações e teores em substância útil nos produtos concentrados finais, bem como o número de
vezes em que foi encontrada a configuração optimal. São também apresentados o número médio de
gerações necessárias utilizadas para atingir a condição de paragem e o tempo médio de computação.
Note-se que estes resultados são relativos às duas funções objetivo testadas (30 vezes cada) com o
algoritmo genético, para as diferentes condições de paragem (3x e 7x)7 e dimensões da população
inicial.
Seguem-se também uma série de gráficos com as comparações entre as soluções obtidas pelos
algoritmos genéticos e as soluções otimais exatas. Estes gráficos contemplam, portanto, uma medida
visual da qualidade das soluções produzidas pelo algoritmo genético, complementando os resultados
anteriormente descritos. A Figura 12 e a Figura 13 são relativas à aplicação do algoritmo genético no
caso de um circuito com três células (com ambas as funções objetivo), enquanto que a Figura 14 e a
Figura 15 (analogamente), no caso de quatro células.

7

Ver capítulo “3.3.2.6. Avaliação do Desempenho do Algoritmo Genético”.

45

Tabela 3 – Resultados dos 30 testes ao algoritmo genético para um circuito com três células.

Soma Ponderada dos Critérios

Critério de Paragem

3x

Programação por Metas

7x

3x

7x

Dimensão da população inicial

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

Média Recuperação (%)

91,22

91,64

91,81

91,64

91,77

91,81

89,85

91,49

91,53

89,33

90,98

91,53

D.P. Recuperação (%)

0,91

0,46

0,22

0,46

0,31

0,22

3,02

0,94

0,78

2,95

1,60

0,78

Média Teor (%)

72,85

74,14

74,12

74,14

74,12

74,12

73,99

74,12

74,11

73,84

74,05

74,11

D.P. Teor (%)

3,97

0,07

0,04

0,07

0,05

0,04

0,40

0,12

0,20

0,46

0,27

0,20

Nº de Soluções Otimais

12

25

29

25

28

29

12

24

24

10

20

24

Média Nº de Gerações

5

5

5

10

11

10

5

5

5

9

9

9

D.P. Nº de Gerações

1

2

1

2

2

2

1

1

1

1

2

2

Média Tempo de computação (s)

68

131

189

105

219

324

77

165

240

208

315

476

D.P. Tempo de computação (s)

21

39

39

27

55

58

23

52

48

42

99

113
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Tabela 4 – Resultados dos 30 testes ao algoritmo genético para um circuito com quatro células.

Soma Ponderada dos Critérios

Critério de Paragem

3x

Programação por Metas

7x

3x

7x

Dimensão da população inicial

20

30

40

20

30

40

20

30

40

20

30

40

Média Recuperação (%)

92,76

93,45

93,63

93,62

94,12

94,07

91,42

92,83

93,31

92,27

93,48

93,41

D.P. Recuperação (%)

2,05

0,93

0,61

0,86

0,19

0,28

2,81

1,19

1,26

2,30

1,16

1,41

Média Teor (%)

73,91

73,97

73,89

73,95

73,97

73,99

73,47

74,00

73,94

73,49

73,92

73,89

D.P. Teor (%)

0,32

0,22

0,25

0,19

0,06

0,08

1,83

0,19

0,20

2,36

0,22

0,24

Nº de Soluções Otimais

4

5

6

13

18

18

2

2

8

3

5

4

Média Nº de Gerações

6

7

6

15

14

14

6

5

6

11

11

12

D.P. Nº de Gerações

2

2

2

5

5

5

2

1

3

4

3

3

Média Tempo de computação (s)

376

551

659

814

1139

1535

283

357

570

508

742

1039

D.P. Tempo de computação (s)

126

198

223

258

385

548

189

91

206

167

198

316
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Figura 12 – Recuperações e Teores ótimos exatos e aproximados (Algoritmo Genético) utilizando a soma ponderada dos critérios, para um circuito com 3 células.
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Figura 13 – Recuperações e Teores ótimos exatos e aproximados (Algoritmo Genético) utilizando a programação por metas, para um circuito com 3 células.
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Figura 14 – Recuperações e Teores ótimos exatos e aproximados (Algoritmo Genético) utilizando a soma ponderada dos critérios, para um circuito com 4 células.
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Figura 15 – Recuperações e Teores ótimos exatos e aproximados (Algoritmo Genético) utilizando a programação por metas, para um circuito com 4 células.
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De um modo geral, verifica-se que, para o circuito com três células, o aumento do número de
configurações na população inicial traduz-se numa melhor eficácia na tarefa de procura pela solução
optimal do que o aumento do número de gerações (iterações) do algoritmo. Esta particularidade é
especialmente clara na Figura 13. No entanto, para o circuito de quatro células é o aumento do número
de gerações do algoritmo que se verifica mais eficaz na procura pela solução otimal.
De facto, o aumento da população inicial também se traduz numa melhoria da eficácia do algoritmo,
mas aparentemente, não tão acentuada como o aumento do número de gerações. Isto poderá estar
relacionado com a proporção da população inicial face ao número de configurações admissíveis, dado
que uma população inicial de 30 configurações comparada com um espaço de 276 configurações
admissíveis, associa-se naturalmente a uma maior “facilidade” em encontrar a solução otimal (ou muito
próxima) mais rapidamente. Por outro lado, é totalmente razoável que uma população inicial de 40
configurações, quando comparada com um espaço de 26964 configurações admissíveis, demonstre
maior dificuldade em obter uma solução otimal (ou tão próxima quanto possível) de forma mais rápida
(menos iterações) mas, mesmo assim demonstre resultados interessantes quando lhe é permitido iterar
por um maior número de gerações.
Verifica-se também uma diferença na eficácia do algoritmo no que toca à utilização das duas funções
objetivo dado que, aparentemente, a soma ponderada dos critérios traduz uma maior eficácia do que a
programação por metas. No entanto, os resultados obtidos não permitem entender a natureza desta
disparidade entre funções objetivo, pelo que se aconselha o desenho de uma experiência que envolva
um maior número de testes, de forma a descobrir a natureza desta diferença.
Finalmente, é importante referir que o desempenho do algoritmo genético se demonstrou notável,
especialmente do ponto de vista de que conseguiu soluções ótimas (ou bastante próximas) em alguns
minutos. Desta forma, é possível afirmar que esta metodologia, baseada na contenção do espaço de
resultados por via de regras topológicas e/ou empíricas do processo, demonstra um grande potencial
no que toca à resolução do problema de síntese otimal de circuitos de flutuação. Por outro lado, a
robustez e eficiência demonstradas, por este algoritmo genético, tornam mais uma vez clara a razão
pela qual este algoritmo tem vindo a ser motivo de estudo na resolução deste problema em particular.
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5. Considerações Finais

5.1. Conclusões
O principal objetivo do presente trabalho passou pelo desenvolvimento de um algoritmo genético em
ambiente MATLAB®, para resolver o problema de síntese otimal de circuitos de flutuação. Este contou
com o auxílio de uma metodologia baseada em regras topológicas/empíricas do processo, de forma a
reduzir o seu espaço de procura.
A avaliação e aferição do grau de aptidão de cada uma das configurações admissíveis permitiu concluir
que é possível reduzir ainda mais o número de configurações admissíveis para um circuito, não só
eliminando as configurações equivalentes, relativas às permutação da ordem das células dentro do
circuito, como também eliminando (ou controlando) as configurações, possivelmente inválidas do ponto
de vista topológico, que não atingem a convergência na resolução do problema de otimização
paramétrica.
Foi também possível concluir e confirmar que os circuitos ótimos (exatos) encontrados estão de acordo
com o tipo de circuito clássico no ramo da separação por flutuação: circuitos com estágios de desbaste,
reclamação e limpeza/apuramento.
O algoritmo genético desenvolvido permitiu resolver o problema de síntese otimal de circuitos de
flutuação, demonstrando uma robustez notável na obtenção de soluções otimais (ou muito próximas) e
tempos de computação da ordem de alguns minutos, mostrando-se bastante mais rápido do que a
avaliação de todas as configurações admissíveis.
Finalmente, é importante frisar a deteção de uma diferença na eficácia do algoritmo no que toca à
utilização das duas funções objetivo. Aparentemente, a soma ponderada dos critérios traduz uma maior
eficácia do que a programação por metas. No entanto, os resultados obtidos não permitem concluir
nada a cerca da natureza desta disparidade entre funções objetivo.

5.2. Trabalho Futuro
Um maior controlo do número de configurações admissíveis, como forma a reduzir o espaço de
pesquisa e acelerar o processo de procura da solução optimal, deve ser considerado. Desta forma,
sugere-se que se aponte para o desenvolvimento de alguma regra de forma restringir as configurações
equivalentes, que poderiam reduzir o espaço de procura por um fator de n!, considerando um circuito
com n células. Um estudo mais aprofundado da topologia de circuitos poderá também contribuir
significativamente para a redução do espaço de procura.

53

Por outro lado, aconselha-se o estudo da influência da natureza da função objetivo multicritério e do
método nela empregue. No caso das metodologias testadas neste trabalho, será interessante desenhar
uma experiência que envolva um maior número de testes deste algoritmo, de forma a descobrir a
natureza da diferença observada entre essas metodologias.
Finalmente, este problema não está exclusivamente vinculado aos algoritmos evolutivos pelo que, a
abordagem de outras alternativas no campo da meta-heurística pode levar a resultados interessantes.
Mais concretamente, é comum a utilização de métodos como o recozimento simulado 8 ou o sistema de
colónia de formigas para resolver problemas combinatórios difíceis (hard), pelo que estes poderiam
representar uma alternativa interessante aos algoritmos genéticos.

8

Tradução literal de “simulated anealing”.
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Anexos

Anexo A
Implementação da rotina “generate_block” de geração dos blocos (linhas das matrizes de adjacência),
“generate_v” da geração de configurações (na sua forma codificada) e a “generate_ini_pop” de geração
uma população inicial, em MATLAB®.

function block = generate_block(n)
% DESCRIPTION
%
%

The following code generate binary vector uniformly distributed. The
vector's class is chosen to be logical in order to auxiliate later

%
%

logical indexing with it.

% INPUT
%
%
%

n - number of possible feed entrances (or cells in the circuit)

% OUTPUT
%
%
%

block - binary vector, of size nx1, satisfying sum(block)=1

% REFERENCE
%
Inspired in algorithm SELECT proposed by Goodman and Hedetniemi.
%
Goodman S.E. and S.T. Hedetniemi, "Introduction To The Design And Analysis of
Algorithms", McGraw Hill, 1977 (page 303).
%
% AUTHOR: Fernando de Oliveira Durão
% DATE:
14/09/2016
%---------------------------------------------------------------------------------block = false(1,n);
block(1+floor(rand(1,1).*n)) = true;

function [ v ] = generate_v( n )
% DESCRIPTION
% This funtion will generate a vector "v" that will have all of the structural
% parameters coded into a vector "v" that will represent each configuration's
% "genotype".
% INPUT
%
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% n - Number of cells that will be included in the circuit.
%
% OUTPUT
%
% v - Vector that stores the codification of the structural parameter
% matrices - beta, delta and delta_f.
%
% DESCRIPTION
%
% % The vector "v" will be put together "block by block" and the chosen method for
codification was
% the following:
%
% Given the beta (concentrate), delta (tailings) and delta_f (new feed) matrices:
%
% beta = | b1,0

b1,1

b1,2 ... b1,n |

%
%

| b2,0
| ...

b2,1

b2,2 ... b2,n |
...
... |

%
%

| bn,0

bn,1

bn,2 ... bn,n |

% delta = | d1,0
%
| d2,0

d1,1
d2,1

%
%

...
... |
dn,1 dn,2 ... dn,n |

| ...
| dn,0

%
% delta_f = | d_f1

d1,2 ... d1,n |
d2,2 ... d2,n |

d_f2

... d_fn |

%
% "v" will look like this:
%
% v = [beta matrix, delta matrix, delta_f vector], each of the matrices
% will be coded row by row so, the detailed form of the vector "v" will be:
%
% v = [ 1st row of beta, 2nd row of beta, ..., nth row of beta, 1st row of delta,
2nd row of delta, ..., nth row of delta, delta_f ]
%
% -------------------------------------------------------------------------% Starting by defining the dimentions of the problem (in which only "n" is
independent):
% x is the possible paths for a stream from the cell n. Remember: a stream
% can get out of the circuit so: x = [0 1 2 ... n], in which zero is "out
% of the circuit”.
x = n + 1;
% Defining all the elements of the beta AND delta matrices as a dimension.
% The vector "v"'s dimention is l+n, because delta_f's dimention is n.
l = 2*n*x;
% Let's start by generating a random "delta_f" vector. It is possible to
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% achieve it with the routine "generate_block". For more information about
% it, please check its description.
delta_f = generate_block(n);
% It is important to to clarify that the new feed only enters in one of the cells
of the circuit. So, it is also important to know in which cell does the new feed
enter because all the other cells are automatically constrained to be fed by other
cell(s). Otherwise, they would not have a feed stream and therefore, no products the cell would be
% useless.
% Defining an auxiliary variable to obtain the index of the non-zero element of
delta_f.
new_feed_index = find(delta_f(:),1);
% It is reasonable to assume that a circuit should have some relationships beetween
its cells and should not only have a bunch isolated cells that only receive new
feed and produce concentrate and tailings products directly to the outside of the
circuit. A circuit with these specifications should not be considered a "circuit"
because it is really just a bunch of isolated flotation cells that does not contact
with each other. To avoid this configurations for a circuit, it is necessary to
make sure that every cell is fed by at least one stream, wheter it is new feed,
concentrate or tailings.
% This will be done with a while cycle, in which it will keep generating a random
configuration until it meets this last requirement.
% To do so, it is necessary to initialize some auxiliary variables (they will
become clear when put to use):
check_beta = zeros(x,1);
check_delta = zeros(x,1);
fiauxb = 0;
fiauxd = 0;
while ( (check_beta(1) < 1 || check_delta(1) < 1) ||
isempty(intersect(fiauxb,fiauxd)) == 0 )
% While this is true, keep generating different a different vector "v".
% Allocating every element of the vector "v". This process will take place
separating each row of the matrix as a "block" of "x" elements. So, the process of
codification of the matrices into the vector "v" will take place block by block
(row by row):
for i = 1:x:l
% Establishing an auxiliary row counter. This "row counter" refers to the
rows of the matrices beta (concentrate) and delta (tailings). It means the index of
the cell in which the respective flow is leaving, allowing the split indexation
alongside the vector "v" because the beta matrix is coded in the first half of v
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and the delta matrix in the second half. This allows the "translation" beetween the
whole vector "v" elements and the ones of each block (row of the matrix beta or
delta).
if i < l/2
row_ctr = 1 + ((i-1)/x);
else
row_ctr = 1 + ((i-1)/x) - n;
end
% Starting with the "vectorization" of the beta matrix (concentrate):
if i < l/2
row_i = generate_block(x);
while row_i(row_ctr+1) == 1 % Closing the possibility for
autorecirculations.
row_i = generate_block(x);
end
% Now, for the "vectorization" of the delta matrix (tailings):
else
row_i = generate_block(x); % As the variable for the blocks of the
"delta part" of "v" is the same as the one used for "beta part", it is better to
generate a new "row_i" instead of using the last block of the beta vectorization.
while row_i(row_ctr+1) == 1 % Closing the possibility for
autorecirculations.
row_i = generate_block(x);
end
iaux = find(row_i(:),1); % Auxiliary variable: Find the non-zero
element of the randomly generated block.
% Now is the time to set another problem constraint. This one has to do
with the fact that it does not make practical sense for the concentrate and
tailings streams to flow SIMULTANEOUSLY into another cell. That makes the "leaving"
cell redundant because the "arrival" cell gets the integral feed of the "leaving"
cell (concentrate + tailings = feed). From a mathematical point of view, this means
that: if bi,j = 1 then di,j = 0 (and vice-versa). There is only one particular
situation in which is allowed for the bi,j and di,j to have the same value and that
is when both products of the cell i are final concentrate and final tailings. This
means that it is okay for bi,0 and di,0 to have the same value.
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% In order to explain the satisfaction of this constraint, imagine that we
are coding the fist block (row) of the delta matrix into the vector v. All of the
blocks (rows) of the beta matrix are already coded into the vector v, so we have to
make sure that the new generated delta matrix block is not "equal" to the first
beta matrix (and v) block, unless b1,0 = 0 - this way, d1,0 can be equal to 0 too.
As we progress to the other blocks of the delta matrix, it is important to have
some variable that can help us find the corresponding beta matrix block in the
vector v, in order to make sure that di,j is different from bi,j.
% Let's start by defining an auxiliary variable "iaux2". It will store the
index of the non-zero element of the beta matrix block that corresponds to the
"currently codind" delta matrix block.
iaux2 = find(v(((x*(row_ctr-1))+1):(row_ctr*x)),1);
% As iaux2 refers to the non-zero element of the corresponding block (row)
in beta matrix, if iaux == iaux2, then this delta matrix block will be equal to its
corresponding beta matrix block, which is what we don't want.
% Also we just don't want it as long as iaux or iaux2 is different from
one (1) because the first index of the blocks refer to bi,0 or di,0. So, this while
cycle keeps generating a random block of delta matrix while the constraint isn't
fulfilled.
while (iaux2 == iaux && iaux2 ~= 1)
row_i = generate_block(x);
while row_i(row_ctr+1) == 1 % Closing the possibility for
autorecirculations.
row_i = generate_block(x);
end
iaux = find(row_i(:),1); % Auxiliary variable: Find the non-zero
element of the randomly generated block.
end
end
if i == 1 % For the first block coded into vector "v", we can make it
equal to "v" itself.
v = row_i;
else
v = cat(2,v,row_i); % The rest of the blocks are concatenated along "v".
end
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end
% Finally, satisfying the constraints: there has to be at least one final
concentrate and one final tailings streams.
% AND: All cells have to be fed by some stream (whether it is new feed,
concentrate or tailings).
% AND: The cell that is fed by new feed has to contact in some way with another
cell or else, the only cell that is producing somethins is the new feed cell, the
others have products that feed each other but that is impossible.
% AND: The cells that are fed by only concentrate products are special because
if they are an exit point of tailings, they cannot be the only point because the
circuit will "blow up". For instance, if a cell is exclusively fed by a concentrate
stream, as this streams always have a low mass (and volumetric) flow, the tailings
of this cell will also have a low mass flow. As this flow is much lower than the
new feed, the rate of "discharge" of the circuit is much lower that the rate of
"charge", making the circuit literally "blow up".
beta = reshape(v(1:l/2),x,n)'; % Now it's easier to deal with the matrices
instead of vector v.
delta = reshape(v(l/2+1:l),x,n)';
if (beta(new_feed_index,1) == 1 && delta(new_feed_index,1) == 1) % If the "new
feeded" cell's products leave the circuit, then this cell does not communicate with
other cells and it is not a feasible configuration.
check_beta(1) = 0; % This is not very "elegant" but just needed to make
sure that the while loop keeps generating another solution while this kind of
configurations are generated.
continue
end
check_beta = sum(beta); % Auxiliary variable for checking for "feedless" cells
in beta.
check_delta = sum(delta); % Auxiliary variable for checking for "feedless"
cells in delta.
% Now, if there are cells that are only fed by concentrate products or tailings
from cells that are in this condition, then they cannot produce the only final
tailings of the circuit.
fiauxd = find(~check_delta(2:x)); % Index of the zero elements of check_delta.
if ~isempty(fiauxd)
status = true(1,length(fiauxd)); % Control variable. If every of its
entries are zeros(false), then the configuration will not be feasible.
for i = 1:length(fiauxd)
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if fiauxd(i) == new_feed_index % if the cell that is not fed by tailings
produt is fed by new feed, there is no problem.
continue
end
if (delta(fiauxd(i),1) == 1 && sum(delta(:,1)) <= length(fiauxd))
status(i) = false;
end
end
if sum(status) == 0
check_beta(1) = 0;
continue
end
end
if check_beta(new_feed_index+1) == 0 % If there is no concentrate stream of
another cell entering in the cell where the new feed enters, then there is no
problem.
check_beta(new_feed_index+1) = 1; % Then, just make its check_beta value
non-detectable in the "while" condition.
end
if check_delta(new_feed_index+1) == 0 % Same for delta.
check_delta(new_feed_index+1) = 1;
end
fiauxb = find(~check_beta(2:x)); % Index of the zero elements of check_beta.
fiauxd = find(~check_delta(2:x)); % Same for delta (Updating).
end
% Finally, concatenate delta_f into v to complete it.
v = cat(2,v,delta_f);
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function [ P ] = generate_ini_pop( n, pop_num )
% DESCRIPTION
% This funtion will generate a matrix of individuals (circuit
% configurations), making sure that no individual is duplicated in Pop_Mat.
% In order to do that, a Map is created because it is faster to deal with
% this kind of data structures than with sorted list searching (it is
% important to generate new configurations, making sure that they are
% "original" in the initial population matrix.
%
% INPUT
%
% n - Number of cells that will be included in the circuit.
%
% pop_num - Number of individuals (plausible configurations) in the initial
% population.
%
% OUTPUT
%
% P - Initial population matrix. It has "pop_num" feasible
% solutions (configurations) for the circuit with n flotation cells.
%
%-------------------------------------------------------------------------P_map = containers.Map('KeyType','char','ValueType','any');
for i = 1:pop_num
check_key = 1; % isKey will return a logical vector which indicates wheter the
key is present in the map (1) or non (0). It is necessary to initialize this
checking variable to enter the while loop that states: while the key of the new
generated configuration is in the map, generate another configuration.
while sum(check_key) > 0
v = generate_v(n);
key = num2str(v);
check_key = isKey(P_map,key);
end
P_map(key) = v;
end
P = cell2mat(values(P_map)');
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Anexo B
Implementação (em MATLAB®) das duas versões do algoritmo genético, “genetic_algorithm_WS” e
“genetic_algorithm_GP” (soma ponderada dos critérios e programação por metas, respetivamente).

function [ opt_solution, best_fitness, Grade, Recovery, counter,conv_flag ] =
genetic_algorithm_WS( n, t, pop_num, max_gen, weight_R, weight_G )
% DESCRIPTION
% This funtion represents the implementation of a stochastic optimization
(metaheuristic) algorithm - Genetic Algorithm - to find the optimal (or as optimal
as possible) configuration for mineral concentration (in this case, froth
flotation) circuits.
%
% INPUT
% n - Number of cells that will be included in the circuit.
%
% t - Number of individuals in the tournament: randomly chosen to compare fitness
between
% each other and choose the most fit individual. Notice that the greater
% the value of t, the more selective is the choice.
%
% pop_num - Number of individuals (plausible configurations) in the initial
% population. Has to be an even number as the operation cross over involve
% dividing the population in half.
%
% max_gen - Number of maximum generations (iterations) allowed.
%
% weight_R - Weight for Recovery criterion on the objective function
% "weighted sum of the criteria".
%
% weight_G - Weight for Grade criterion on the objective function
% "weighted sum of the criteria".
%
% OUTPUT
%
% opt_solution - Optimal configuration that was found for the circuit with
% n cells.
%
% best_fitness - Minimum fitness funtion value found until the stopping
% criteria are satisfied.
%
% Grade - Grade of valuable mineral in the final concentrate product (from
% the best configuration found).
%
% Recovery - Recovery of valuable mineral in the final concentrate product
% (from the best configuration found).
%
% counter - Number of iterations of the algorithm until stopping criteria
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% are satisfied.
%
% conv_flag - Convergence "flag" that gives information about the stopping
% criteria satisfied (throw convergence - value 0; throw reaching maximum
% generations allowed - value 1)
%
% REFERENCE: S. Luke, "Essential Metaheuristics - A Set of Undergraduate
% Lecture Notes", 2010 (page 35)
%
%-------------------------------------------------------------------------% Generate initial population:
P = generate_ini_pop(n,pop_num);
% Initializing storing variable for the "current best configuration fitness value"
in the loop. And fitness that will store the fitness value for every individual in
P.
best_fitness = 0;
fitness = zeros(pop_num,3);
% Initializing stopping criteria for the genetic algorithm:
stop_crit = false;
counter = 0; % Initializing counter to keep track of the number of generations
% of the genetic algorith until stoping criteria are satisfied
counter_conv = 0; % Initializing auxiliary variable for the counting of repeated
best_fitness through generations.
while stop_crit == false
counter = counter + 1;
best_fitness_aux = best_fitness; % Auxiliary variable. It will be needed to
compare previous best fitness and the current (assessing convergence conditions).
for i = 1:pop_num
[fitness(i,1),fitness(i,2),fitness(i,3)] =
fitness_function_WS(n,P(i,:),weight_R,weight_G);
if fitness(i,1) > best_fitness % For the rest of the for loop iterations,
an individual is only stored in best if its fitness funtion value is greater than
the previously best individual.
best = P(i,:); % Storing the best so far individual.

66

best_fitness = fitness(i,1); % Storing the best so far fitness function
value.
best_grade = fitness(i,2);
best_recovery = fitness(i,3);
end
end
if best_fitness_aux == best_fitness
counter_conv = counter_conv + 1; % Counter for the number of times
best_fitness is not changed
else
counter_conv = 0;
end
if counter_conv > 2 % If for 3 (or 7) generations, best_fitness does not
change, than convergence will be considered.
stop_crit = true;
conv_flag = 0;
continue
elseif counter > max_gen % Stopping criteria for reaching the allowed
generations number
stop_crit = true;
conv_flag = 1;
continue
end
% Initializing storing variable for next generation population (Q):
Q = [];
for j = 1:pop_num/2 % Defining loop for Q (next generation population)
% Notice that size(Q,1) = size(P,1)/2
% Choose the parents for crossover operation:
p1 = tournament_selection_WS(t,P,fitness);
p2 = tournament_selection_WS(t,P,fitness);
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% Do crossover operation:
[c1,c2] = crossover(n,p1,p2);
% Do mutation operation:
mut_c1 = mutation(n,c1);
mut_c2 = mutation(n,c2);
Q = cat(1,Q,mut_c1,mut_c2);
end
P = Q;
end
opt_solution = best;
Grade = best_grade;
Recovery = best_recovery;

function [ opt_solution, best_fitness, Grade, Recovery, counter,conv_flag ] =
genetic_algorithm_GP( n, t, pop_num, max_gen, goal_R, goal_G )
% DESCRIPTION
% This funtion represents the implementation of a stochastic optimization
(metaheuristic) algorithm - Genetic Algorithm - to find the optimal (or as optimal
as possible) configuration for mineral concentration (in this case, froth
flotation) circuits. It is a particular case for the goal programming fitness
function because here, itis required to minimize the objective function (sum of the
"deviations" beetween criteria and goals). The difference lies in the way to store
the "best fitness".
%
% INPUT
% n - Number of cells that will be included in the circuit.
%
% t - Number of individuals in the tournament: randomly chosen to compare fitness
between
% each other and choose the most fit individual. Notice that the greater
% the value of t, the more selective is the choice.
%
% pop_num - Number of individuals (plausible configurations) in the initial
% population. Has to be an even number as the operation cross over involve
% dividing the population in half.
%
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% max_gen - Number of maximum generations (iterations) allowed.
%
% goal_R - Goal for Recovery criterion on the objective function
% "goal programming".
%
% goal_G - Goal for Grade criterion on the objective function
% "goal programming".
%
% IMPORTANT: To find eficcient solutions, the goals should be set to
% 100/100.
%
% OUTPUT
%
% opt_solution - Optimal configuration that was found for the circuit with
% n cells.
%
% best_fitness - Minimum fitness funtion value found until the stopping
% criteria are satisfied.
%
% Grade - Grade of valuable mineral in the final concentrate product (from
% the best configuration found).
%
% Recovery - Recovery of valuable mineral in the final concentrate product
% (from the best configuration found).
%
% counter - Number of iterations of the algorithm until stopping criteria
% are satisfied.
%
% conv_flag - Convergence "flag" that gives information about the stopping
% criteria satisfied (throw convergence - value 0; throw reaching maximum
% generations allowed - value 1)
%
% REFERENCE: S. Luke, "Essential Metaheuristics - A Set of Undergraduate
% Lecture Notes", 2010 (page 35)
%
%-------------------------------------------------------------------------% Generate initial population:
P = generate_ini_pop(n,pop_num);
% Initializing storing variable for the "current best configuration fitness value"
in the loop. And fitness that will store the fitness value for every individual in
P.
best_fitness = 200; % best fitness initialization must be different for GP
fitness = zeros(pop_num,3);
% Initializing stopping criteria for the genetic algorithm:
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stop_crit = false;
counter = 0; % Initializing counter to keep track of the number of generations
% of the genetic algorith until stoping criteria are satisfied
counter_conv = 0; % Initializing auxiliary variable for the counting of repeated
best_fitness through generations.
while stop_crit == false
counter = counter + 1;
best_fitness_aux = best_fitness; % Auxiliary variable. It will be needed to
compare previous best fitness and the current (assessing convergence conditions).
for i = 1:pop_num
[fitness(i,1),fitness(i,2),fitness(i,3)] =
fitness_function_GP(n,P(i,:),goal_R,goal_G);
if fitness(i,1) < best_fitness % For the rest of the for loop iterations,
an individual is only stored in best if its fitness funtion value is LOWER than the
previously best individual. GP DIFFERENCE!
best = P(i,:); % Storing the best so far individual.
best_fitness = fitness(i,1); % Storing the best so far fitness function
value.
best_grade = fitness(i,2);
best_recovery = fitness(i,3);
end
end
if best_fitness_aux == best_fitness
counter_conv = counter_conv + 1; % Counter for the number of times
best_fitness is not changed
else
counter_conv = 0;
end
if counter_conv > 6 % If for 3 (or 7 - make the change at will) generations,
best_fitness does not change, than convergence will be considered.
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stop_crit = true;
conv_flag = 0;
continue
elseif counter > max_gen % Stopping criteria for reaching the allowed
generations number
stop_crit = true;
conv_flag = 1;
continue
end
% Initializing storing variable for next generation population (Q):
Q = [];
for j = 1:pop_num/2 % Defining loop for Q (next generation population)
% Notice that size(Q,1) = size(P,1)/2
% Choose the parents for crossover operation:
p1 = tournament_selection_GP(t,P,fitness);
p2 = tournament_selection_GP(t,P,fitness);
% Do crossover operation:
[c1,c2] = crossover(n,p1,p2);
% Do mutation operation:
mut_c1 = mutation(n,c1);
mut_c2 = mutation(n,c2);
Q = cat(1,Q,mut_c1,mut_c2);
end
P = Q;
end
opt_solution = best;
Grade = best_grade;
Recovery = best_recovery;
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Anexo C
Implementação (em MATLAB®) das rotinas que implementam a aferição do grau de aptidão segundo
os dois tipos de função objetivo, “fitness_function_WS” e “fitness_function_GP” (soma ponderada dos
critérios e programação por metas, respetivamente).

function [ fitfun_val, Grade, Recovery ] = fitness_function_WS( n, v, weight_R,
weight_G )
% DESCRIPTION
% This funtion will assess the fitness of a given configuration of a
% circuit, based on a weighted sum of criteria objective function.
%
% INPUT
%
% n - Number of cells that will be included in the circuit.
%
% v - Vector that stores the codification of the structural parameter
% matrices - beta, delta and delta_F.
%
% weight_R - Weight for Recovery criterion on the objective function
% "weighted sum of the criteria".
%
% weight_G - Weight for Grade criterion on the objective function
% "weighted sum of the criteria".
%
% OUTPUT
%
% fitfun_val - fitness function value.
%
% Grade - Grade of valuable mineral in the final concentrate product.
%
% Recovery - Recovery of valuable mineral in the final concentrate product.
%
%------------------------------------------------------------------------TRUE = 1;
%+---------------------------+
%| Main sizes of the problem |
%+---------------------------+
m = 5;

% Number of mineralogical classes
% Number of stages (cells or banks of cells)

%+-------------------------------------------------------------------------------+
%| SPECIFICATION OF PHYSICAL AND KINETIC PARAMETERS OF THE ORE (OR SOLID WASTES) |
%+-------------------------------------------------------------------------------+
Feed_Flowrate = 300;
% Feed flowrate (t/h)
M_F = Feed_Flowrate*1000/60;

% Feed flowrate (kg/min)
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(conversion t/h kg/min))
c
= [1; 0.75; 0.50; 0.25; 0];
% Composition of mineralogical
classes in calcopyrite [c(n_min) = 1-sum(c(1:n_min-1))]
p

= [10/200; 4/200; 4/200; 2/200; 180/200];

% Mass fraction of the

mineralogical classes (5% pure Chalcopyrite, 5% midllings (75, 50 and 25%
Chalcopyrite) and 90% of gangue)
ro_chalcopyrite = 4200;

% Densities of the minerals species

(kg/m^3), 1, 2, ..., n_min
ro_gangue
= 2650;
ro = 1./(c/ro_chalcopyrite+(1-c)/ro_gangue);
(kg/m^3), 1, 2, ..., n_min
K

= [0.20; 0.10; 0.05; 0.02; 0.005];

% Densities of mineralogical classes

% flotation rate constants of the

mineralogical classses (minutes^(-1))
%+-----------------------------------------------+
%| SPECIFICATION OF PHYSICAL PROPERTIES OF WATER |
%+-----------------------------------------------+
ro_l = 1000;
% Density of water (kg/m^3)
%+-----------------------------------------------------------+
%|SPECIFICATION OF FLOTATION CELL (BANK OF CELLS) PROPERTIES |
%+-----------------------------------------------------------+
[beta, delta, delta_F] = decode_v( n, v); % Estructural parameters of the circuit
%Initializing initial cell volumes (dynamic):
Vp_Init = zeros(n,1);
indaux_d = find(sum(delta) == 0); % Auxiliary variable for the index of the cells
that do not have any tailings as feed.
indaux_d2 = find(sum(delta) > 0); % Auxiliary variable for the index of the cells
that do have any tailings as feed.
indaux_df = find(delta_F == 1); % Auxiliary variable for the index of the cells
that receive new feed.
if isempty(indaux_d) || ((length(indaux_d) == 1) && (indaux_d == indaux_df + 1))
Vp_Init(:) = 17*14; % If every cell is at least fed by a tailings product or if
there is a cell that is not fed by any tailings stream but is fed by new feed, the
inital values for cell volumes can be the same and does not have to be particularly
low nor high.
else % length(indaux_d) > 1 (more than one cell is not fed by tailings streams from
other cells
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Vp_Init(:) = 17*14; % If there is a cell that is not fed by any tailings stream
nor is fed by new feed, it must be fed only by concentrate products so the inital
values for cell volumes have to be lower to promote convergence of the residence
times.
if ~isempty(indaux_d) && (sum(indaux_d == (indaux_df+1)) == 0) % If the cells
that aren't fed by tailings aren't fed by new feed either, then they have to have
smaller volumes.
Vp_Init(indaux_d-1) = 17*6;
else % The sum above can only be 0 or 1 because indaux_df's dimension is 1 and
indaux_d does not have equal entries.
Vp_Init(indaux_df) = 17*14;
end
end
if sum(indaux_d2 == indaux_df + 1) > 0 % If a cell's feed is a tailings and new
feed simultaneously, then it it should have a bigger volume.
Vp_Init(indaux_df) = 38*8;
end
Sp = 35;

% Pulp Percent solids

%+-------------+
%| Constraints |
%+-------------+
% Minimum copper grade of the final copper concentrate
Grade_min = 10/0.346;
% Upper and lower bounds for the cell volumes of the n stages
Vp_lb = Vp_Init/3;
Vp_ub = 3*Vp_Init;
% Installed cell volumes
Installed_cell_volumes = 1200; % Total volume of the cell volume (m^3)
% Size matrices and vectors
d = zeros(n,n);
f = zeros(n,1);
ro_s = zeros(n,1);
Ms
= zeros(n,1);
NewTau = zeros(n,1);
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% Non linear equations solver parameters
options = [1 1.0e-12 1.0e-12 1.0e-12 200 1.0e-06];
Jac0
Save

= [];
= [];

% Non linear optimization solver (reverse communication)
SaveLocals1 = [];
meq = 0;
TOL
= 1.0e-06;
MAXFEV = 100;
IPRINT = 0;
Vp = Vp_Init;
task_opt = 'START';
while TRUE
% Initialize

values for the mean residence times (minutes) in the

stages/banks/cells
ro_F = M_F/sum(M_F*p./ro);
Ms
Tau

= Vp_Init*ro_l/((100-Sp)/Sp+ro_l/ro_F);
= Ms/M_F;

%task_nle

='START';

iter = 0;
while TRUE
%+--------------------------------------------------+
%| Compute partition numbers and enrichment factors |
%+--------------------------------------------------+
alfa = zeros(m,n);
g
= zeros(m,n);
for j = 1:m
for i = 1:n
alfa(j,i) = 1/(1+K(j)*Tau(i));
g(j,i) = (1-alfa(j,i))/alfa(j,i);
end
end
%+------------------------------------------------------------------+
%| State and solve mass balance equations per mineralogical class j |
%+------------------------------------------------------------------+
for j = 1:m
for i=1:n
f(i) = M_F*p(j)*delta_F(i)*alfa(j,i);
F(j,i) = M_F*p(j)*delta_F(i); % New feed to stage i
for k = 1:n
if (i==k)
d(i,k) = 1;
else
d(i,k) = -alfa(j,i)*(g(j,k)*beta(k,i+1) + delta(k, i+1));
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end
end
end
x = d\f;

% Solve system of linear equations

% Save Tailings (T) and Concentrate (C) flowrates from each
stage/bank/cell
for i=1:n
T(j,i) = x(i);
C(j,i) = g(j,i)*T(j,i);
end
end
% Update mean residence times
for i=1:n
ro_s(i) = sum(T(:,i))/sum(T(:,i)./ro);
Ms(i) = Vp(i)*ro_l/((100-Sp)/Sp+ro_l/ro_s(i));
end
NewTau = Ms./sum(T)';
if any(NewTau >10000)
warning('Mean residence time greater than 10000 minutes')
end
% The following convergence promotion method (successive substitutions) is
extremely fast on the computation of the mean residence times (less than 25
iterations, even for large initialization values)
if max(abs(Tau-NewTau)) <= 1.0e-06
info = 1;
break
end
iter = iter+1;
if iter > 100
info = 2;
break
end
Tau = NewTau;
end
Final_Concentrate = C*beta(:,1);
Tonnage_Concentrate = sum(Final_Concentrate);
% Grade(s) and recovery(ies)
Grade = sum(Final_Concentrate.*c)/Tonnage_Concentrate*100;
Recovery = sum(Final_Concentrate.*c)/sum(M_F*p.*c)*100;
if isnan(Grade) || isnan(Recovery) || Grade < 0 || Grade > 100 || Recovery < 0
|| Recovery > 100
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warning('No concentrate was produced')
Obj_f = 0; % Avoid problems with the genetic algorithm
Grade = 0;
Recovery = 0;
break
end
Obj_f = -(weight_R*Recovery+weight_G*Grade);
maximized
Conf = [Vp-Vp_lb;-(Vp-Vp_ub)];

% Objective function to be

% >=0 inequality constraints

nc = size(Conf, 1);
Conf(nc+1) = -(sum(Vp)-Installed_cell_volumes);

% sum of cell volumes less

than or equal to Installed_cell_volumes (m^3)
% Call nonlinear constrained optimization solver (use reverse communication
instead of callback communication)
[Vp, task_opt, SaveLocals1, Lambda, B, ACTIVESET, nfev, INFO]=SQPFD(Vp, Obj_f,
Conf, task_opt, SaveLocals1, meq, TOL, MAXFEV, IPRINT);
if ~strcmp(task_opt, 'ITERATE')
break
end
end
fitfun_val = abs(Obj_f);

function [ fitfun_val, Grade, Recovery ] = fitness_function_GP( n, v, goal_R,
goal_G )
% DESCRIPTION
% This funtion will assess the fitness of a given configuration of a
% circuit, based on a goal programming objective function.
%
% INPUT
%
% n - Number of cells that will be included in the circuit.
%
% v - Vector that stores the codification of the structural parameter
% matrices - beta, delta and delta_F.
%
% goal_R - Goal for Recovery criterion on the objective function
% "goal programming".
%
% goal_G - Goal for Grade criterion on the objective function
% "goal programming".
%
% OUTPUT
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%
% fitfun_val - fitness function value.
%
% Grade - Grade of valuable mineral in the final concentrate product.
%
% Recovery - Recovery of valuable mineral in the final concentrate product.
%
%------------------------------------------------------------------------TRUE = 1;
%+---------------------------+
%| Main sizes of the problem |
%+---------------------------+
m = 5;

% Number of mineralogical classes
% Number of stages (cells or banks of cells)

%+-------------------------------------------------------------------------------+
%| SPECIFICATION OF PHYSICAL AND KINETIC PARAMETERS OF THE ORE (OR SOLID WASTES) |
%+-------------------------------------------------------------------------------+
Feed_Flowrate = 300;
% Feed flowrate (t/h)
M_F = Feed_Flowrate*1000/60;
(conversion t/h kg/min))

% Feed flowrate (kg/min)

c

% Composition of mineralogical

= [1; 0.75; 0.50; 0.25; 0];

classes in calcopyrite [c(n_min) = 1-sum(c(1:n_min-1))]
p
= [10/200; 4/200; 4/200; 2/200; 180/200];
% Mass fraction of the
mineralogical classes (5% pure Chalcopyrite, 5% midllings (75, 50 and 25%
Chalcopyrite) and 90% of gangue)
ro_chalcopyrite = 4200;
(kg/m^3), 1, 2, ..., n_min
ro_gangue
= 2650;
ro = 1./(c/ro_chalcopyrite+(1-c)/ro_gangue);

% Densities of the minerals species

% Densities of mineralogical classes

(kg/m^3), 1, 2, ..., n_min
K = [0.20; 0.10; 0.05; 0.02; 0.005];
mineralogical classses (minutes^(-1))

% flotation rate constants of the

%+-----------------------------------------------+
%| SPECIFICATION OF PHYSICAL PROPERTIES OF WATER |
%+-----------------------------------------------+
ro_l = 1000;

% Density of water (kg/m^3)

%+-----------------------------------------------------------+
%|SPECIFICATION OF FLOTATION CELL (BANK OF CELLS) PROPERTIES |
%+-----------------------------------------------------------+
[beta, delta, delta_F] = decode_v( n, v); % Estructural parameters of the circuit
%Initializing initial cell volumes (dynamic):
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Vp_Init = zeros(n,1);
indaux_d = find(sum(delta) == 0); % Auxiliary variable for the index of the cells
that do not have any tailings as feed.
indaux_d2 = find(sum(delta) > 0); % Auxiliary variable for the index of the cells
that do have any tailings as feed.
indaux_df = find(delta_F == 1); % Auxiliary variable for the index of the cells
that receive new feed.
if isempty(indaux_d) || ((length(indaux_d) == 1) && (indaux_d == indaux_df + 1))
Vp_Init(:) = 17*14; % If every cell is at least fed by a tailings product or if
there is a cell that is not fed by any tailings stream but is fed by new feed, the
inital values for cell volumes can be the same and does not have to be particularly
low nor high.
else % length(indaux_d) > 1 (more than one cell is not fed by tailings streams from
other cells
Vp_Init(:) = 17*14; % If there is a cell that is not fed by any tailings stream
nor is fed by new feed, it must be fed only by concentrate products so the inital
values for cell volumes have to be lower to promote convergence of the residence
times.
if ~isempty(indaux_d) && (sum(indaux_d == (indaux_df+1)) == 0) % If the cells
that aren't fed by tailings aren't fed by new feed either, then they have to have
smaller volumes.
Vp_Init(indaux_d-1) = 17*6;
else % The sum above can only be 0 or 1 because indaux_df's dimension is 1 and
indaux_d does not have equal entries.
Vp_Init(indaux_df) = 17*14;
end
end
if sum(indaux_d2 == indaux_df + 1) > 0 % If a cell's feed is a tailings and new
feed simultaneously, then it it should have a bigger volume.
Vp_Init(indaux_df) = 38*8;
end
Sp = 35;

% Pulp Percent solids

%+-------------+
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%| Constraints |
%+-------------+
% Minimum copper grade of the final copper concentrate
Grade_min = 10/0.346;
% Upper and lower bounds for the cell volumes of the n stages
Vp_lb = Vp_Init/3;
Vp_ub = 3*Vp_Init;
% Installed cell volumes
Installed_cell_volumes = 1200; % Total volume of the cell volume (m^3)
% Size matrices and vectors
d = zeros(n,n);
f = zeros(n,1);
ro_s = zeros(n,1);
Ms
= zeros(n,1);
NewTau = zeros(n,1);
% Non linear equations solver parameters
options = [1 1.0e-12 1.0e-12 1.0e-12 200 1.0e-06];
Jac0
= [];
Save

= [];

% Non linear optimization solver (reverse communication)
SaveLocals1 = [];
meq
TOL

= 0;
= 1.0e-06;

MAXFEV = 100;
IPRINT = 0;
Vp = Vp_Init;
task_opt = 'START';
while TRUE
% Initialize values for the mean residence times (minutes) in the
stages/banks/cells
ro_F = M_F/sum(M_F*p./ro);
Ms
= Vp_Init*ro_l/((100-Sp)/Sp+ro_l/ro_F);
Tau

= Ms/M_F;

%task_nle
iter = 0;

='START';

while TRUE
%+--------------------------------------------------+
%| Compute partition numbers and enrichment factors |
%+--------------------------------------------------+
alfa = zeros(m,n);
g
= zeros(m,n);
for j = 1:m
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for i = 1:n
alfa(j,i) = 1/(1+K(j)*Tau(i));
g(j,i) = (1-alfa(j,i))/alfa(j,i);
end
end
%+------------------------------------------------------------------+
%| State and solve mass balance equations per mineralogical class j |
%+------------------------------------------------------------------+
for j = 1:m
for i=1:n
f(i) = M_F*p(j)*delta_F(i)*alfa(j,i);
F(j,i) = M_F*p(j)*delta_F(i); % New feed to stage i
for k = 1:n
if (i==k)
d(i,k) = 1;
else
d(i,k) = -alfa(j,i)*(g(j,k)*beta(k,i+1) + delta(k, i+1));
end
end
end
x = d\f;

% Solve system of linear equations

% Save Tailings (T) and Concentrate (C) flowrates from each
stage/bank/cell
for i=1:n
T(j,i) = x(i);
C(j,i) = g(j,i)*T(j,i);
end
end
% Update mean residence times
for i=1:n
ro_s(i) = sum(T(:,i))/sum(T(:,i)./ro);
Ms(i) = Vp(i)*ro_l/((100-Sp)/Sp+ro_l/ro_s(i));
end
NewTau = Ms./sum(T)';
if any(NewTau >10000)
warning('Mean residence time greater than 10000 minutes')
end
% The following convergence promotion method (successive substitutions) is
extremely fast on the computation of the mean residence times (less than 25
iterations, even for large initialization values)
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if max(abs(Tau-NewTau)) <= 1.0e-06
info = 1;
break
end
iter = iter+1;
if iter > 100
info = 2;
break
end
Tau = NewTau;
end
Final_Concentrate = C*beta(:,1);
Tonnage_Concentrate = sum(Final_Concentrate);
% Grade(s) and recovery(ies)
Grade = sum(Final_Concentrate.*c)/Tonnage_Concentrate*100;
Recovery = sum(Final_Concentrate.*c)/sum(M_F*p.*c)*100;
if isnan(Grade) || isnan(Recovery) || Grade < 0 || Grade > 100 || Recovery < 0
|| Recovery > 100
warning('No concentrate was produced')
Obj_f = 200; % Avoid problems with the genetic algorithm
Grade = 0;
Recovery = 0;
break
end
dev_R = goal_R – Recovery;
dev_G = goal_G – Recovery;
Obj_f = (dev_R + dev_G);

% deviation of the Recovery from its goal
% deviation of the Grade from its goal
% Objective funtion to be minimized

Conf = [Vp-Vp_lb;-(Vp-Vp_ub)];
nc = size(Conf, 1);

% >=0 inequality constraints

Conf(nc+1) = -(sum(Vp)-Installed_cell_volumes);
than or equal to Installed_cell_volumes (m^3)

% sum of cell volumes less

% Call nonlinear constrained optimization solver (use reverse communication
instead of callback communication)
[Vp, task_opt, SaveLocals1, Lambda, B, ACTIVESET, nfev, INFO]=SQPFD(Vp, Obj_f,
Conf, task_opt, SaveLocals1, meq, TOL, MAXFEV, IPRINT);
if ~strcmp(task_opt, 'ITERATE')
break
end
end
fitfun_val = abs(Obj_f);
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Anexo D
Implementação (em MATLAB®) da operação de seleção para os dois tipos de função objetivo, soma
dos

critérios

ponderados

(“tournament_selection_WS”)

e

programação

por

metas

(tournament_selection_GP).

function [ best ] = tournament_selection_WS( t, P, fitness )
% DESCRIPTION
% The following code carries the selection operation (with replacement) to choose
which individuals (configuration) will be subjected to crossover/mutation
operations. This particular selection process is called "Tournament Selection".
This is prepared to deal with the weighted sum fitness function (maximization of
criteria).
%
% INPUT
% t - Number of individuals in the tournament: randomly chosen to compare fitness
between each other and choose the most fit individual. Notice that the greater the
value of t, the more selective is the choice.
%
%

P - Current population.

%
%

fitness - Storing variable for the fitness values of each configuration in the

current population.
%
% OUTPUT
% best - Best configuration among the subjected to this selection.
%
% REFERENCE: S. Luke, "Essential Metaheuristics - A Set of Undergraduate
% Lecture Notes", 2010 (page 43)
fit_ind_best = randi(size(P,1)); % Choose a random configuration from the
population - first individual in the tournament (index).
best = P(fit_ind_best,:); % Store it as "best".
for i = 2:t % For the second individual in the tournament until the tth individual
do:
fit_ind_next = randi(size(P,1)); % Choose a random configuration from the
population (index).
next = P(fit_ind_next,:); % Store it as "next".
if fitness(fit_ind_next) > fitness(fit_ind_best) % If this "next" solution is
more fit that "best:
best = next; % Replace best for next.
end
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end

function [ best ] = tournament_selection_GP( t, P, fitness )
% DESCRIPTION
% The following code carries the selection operation (with replacement) to choose
which individuals (configuration) will be subjected to crossover/mutation
operations. This particular selection process is called "Tournament Selection".
This is prepared to deal with the goal programming fitness function (minimization
of deviations of criteria from goals).
%
% INPUT
% t - Number of individuals in the tournament: randomly chosen to compare fitness
between each other and choose the most fit individual. Notice that the greater the
value of t, the more selective is the choice.
%
%

P - Current population.

%
%

fitness - Storing variable for the fitness values of each configuration

%
%

in the current population.

% OUTPUT
% best - Best configuration among the subjected to this selection.
%
% REFERENCE: S. Luke, "Essential Metaheuristics - A Set of Undergraduate
% Lecture Notes", 2010 (page 43)
fit_ind_best = randi(size(P,1)); % Choose a random configuration from the
population - first individual in the tournament (index).
best = P(fit_ind_best,:); % Store it as "best".
for i = 2:t % For the second individual in the tournament until the tth individual
do:
fit_ind_next = randi(size(P,1)); % Choose a random configuration from the
population (index).
next = P(fit_ind_next,:); % Store it as "next".
if fitness(fit_ind_next) > fitness(fit_ind_best) % If this "next" solution is
more fit that "best:
best = next; % Replace best for next.
end
end
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Anexo E
Implementação da operação de cruzamento (“crossover”) em MATLAB®.

function [ c1, c2 ] = crossover( n, p1, p2 )
% DESCRIPTION
% The following code carries the crossover operation between two parent
%
%

configurations. The crossover will be executed using a technique called
"uniform crossover".

%
% INPUT
%
%

n - Number of cells that will be included in the circuit.
p1 - Parent #1 (individual of a given population from the previous generation)

%
%

p2 - Parent #2 (...)

% OUTPUT
% c1 - Child #1 (individual of a given population that can take part in the
current generation.
% c2 - Child #2 (...)
%
% REFERENCE: S. Luke, "Essential Metaheuristics - A Set of Undergraduate
% Lecture Notes", 2010 (page 37)
[beta_p1, delta_p1, delta_f_p1] = decode_v(n,p1);
beta_delta_p1 = cat(1,beta_p1,delta_p1); % Auxiliary matrix - beta_p1 and delta_p1
concatenated in order to be easier to swich rows with p2 matrices and eliminate the
need to be doing everything repeated for beta and delta.
[beta_p2, delta_p2, delta_f_p2] = decode_v(n,p2);
beta_delta_p2 = cat(1,beta_p2,delta_p2); % Same thing for parent #2.
prob = n/(2*n + 1); % Probability of occurence of the crossover. It will happen
block by block so, as p1 (and p2) can be divided in 3*n blocks (approximately - 2*n
for beta + delta and 1 for delta_f, which is a shorter than the other blocks by one
element), the "uniformization" happens when the ocurrence of crossover is dictated
by an equal probability happening for each block (uniform distribution).
con_sat_c1 = false; % Initializing auxilary variable to check if the constraints
are satisfied by the new generated configurations c1 and c2 through crossover of p1
and p2.
con_sat_c2 = false;
while con_sat_c1 == false || con_sat_c2 == false % While constraints aren't
satisfied do:
beta_delta_c1 = beta_delta_p1; % Initializing beta_delta_c1.
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beta_delta_c2 = beta_delta_p2; % And beta_delta_c2.
swap_vec = rand(1,2*n+1) <= prob; % Vector whith the index of the row of
beta_delta matrix that will be swapped between p1 and p2 to form c1.
beta_delta_c1(swap_vec(1:end-1),:) = beta_delta_p2(swap_vec(1:end-1),:); % Swap
the p1 randomly selected
beta_delta_c2(swap_vec(1:end-1),:) = beta_delta_p1(swap_vec(1:end-1),:); % rows
by the correspondent in p2 (using logical indexing).
if swap_vec(end) == 1 % if delta_f is chosen to be swapped:
delta_f_c1 = delta_f_p2;
delta_f_c2 = delta_f_p1;
else % Otherwise, delta_f_c1 and delta_f_c2 keep their respective parents'
values.
delta_f_c1 = delta_f_p1;
delta_f_c2 = delta_f_p2;
end
c1 = beta_delta_c1'; % Coding c1 into vectorial form. See generate_v for more
info.
c1 = c1(:)';
c1 = cat(2,c1,delta_f_c1);
con_sat_c1 = check_constraints(n,c1); % Checking if constraints are satisfied
for c1.
if con_sat_c1 == true % There is no need to do the same for c2 if c1 does not
satisfy the constraints.
c2 = beta_delta_c2';
c2 = c2(:)';
c2 = cat(2,c2,delta_f_c2);
con_sat_c2 = check_constraints(n,c2);
end

end
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Anexo F
Implementação da operação de mutação (“mutation”) em MATLAB®.

function [ mut_v ] = mutation( n, v )
% DESCRIPTION
% The following code carries the mutation operation for a given configuration.
% This operation consists in generating a random binary vector with a uniform
distribution to randomly select the blocks of a given configuration that will be
mutated.
% The mutation will consist in swaping random rows of beta_delta matrix (notice
that beta_delta is the belta U delta matrix.
%
% INPUT
% n - Number of cells that will be included in the circuit.
%
%

v - Selected individual (configuration) to “suffer” a mutation.

%
% OUTPUT
%

mut_v - Mutated configuration.

[beta, delta, delta_f] = decode_v(n,v);
beta_delta = cat(1,beta,delta); % Auxiliary matrix - beta_p1 and delta_p1
concatenated in order to be easier to swich rows with p2 matrices and eliminate the
need to be doing everything repeated for beta and delta.
prob = n/(2*n + 1); % Probability of occurence of the mutation. It will happen
block by block so, as v can be divided in 3*n blocks (aproximately, 2*n for beta +
delta and 1 for delta_f, which is a shorter than the other blocks by one element),
the "uniformization" happens when the ocurrence of mutation is dictated by an equal
probability happening for each block (uniform distribution).
con_sat = false; % Initializing auxilary variable to check if the constraints are
satisfied by the new generated configuration mut_v through mutation of v.
while con_sat == false
beta_delta_mut_v = beta_delta; % Initializing beta_delta_mut_v.
mut_ind = rand(1,2*n+1) <= prob; % Logical (binary) vector with the index (1)
of the row of beta_delta matrix that will be mutated on v and (0) otherwise.
mut_ind_aux = mut_ind(1:end-1); % Auxiliary logical vector - excluding
"delta_f" block, it only has to do with beta_delta matrix.
mut_ind_perm = mut_ind_aux(randperm(2*n)); % Definining another auxiliary
variable - shuffled mut_ind_aux to establish a random swap of rows (mutate) v. That
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way, the rows that correspond to the mut_ind_aux will be swapped by the rows that
correspond to mut_ind_perm.
beta_delta_mut_v(mut_ind_aux,:) = beta_delta(mut_ind_perm,:); % Swapping.
beta_delta_mut_v(mut_ind_perm,:) = beta_delta(mut_ind_aux,:); % Swapping.
% delta_f can't actually be swapped so it will be randomly generated if
% chosen to mutate.
if mut_ind(end) == 1 % If delta_f "block" is to be mutated:
delta_f = generate_block(n);
end
mut_v = beta_delta_mut_v'; % Coding mut_v into vectorial form. See generate_v
for more info.
mut_v = mut_v(:)';
mut_v = cat(2,mut_v,delta_f);
con_sat = check_constraints(n,mut_v); % Checking if constraints are satisfied
for mut_v.
end
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