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RESUMO 
 

 

O setor cimenteiro é considerado um potencial consumidor de energia elétrica. O 

fornecimento de informações on-line sobre a finura do cimento pode oferecer novas 

oportunidades complementares na redução do consumo de energia e também no 

aprimoramento da qualidade do produto final, o cimento, dentre outras vantagens 

para o processo de moagem. Este trabalho apresenta o projeto de 3 tipos de 

modelos de regressão supervisionados para previsão da finura do cimento: rede 

neural perceptron multicamadas (RNPMC), máquina de vetores de suporte (MVS) e 

rede neural de função de base radial (RNFBR). Um estudo comparativo dos vários 

modelos desenvolvidos foi realizado para obtenção do que obteve melhor 

desempenho na capacidade de estimar a finura on-line. A performance dos modelos 

desenvolvidos foi calculada por meio da métrica do erro médio quadrático (MSE, do 

inglês: mean square error), e pelo erro absoluto médio (MAE, do inglês: mean 

absolute error). Para treinamento dos modelos, as variáveis de entrada foram 

selecionadas através do estudo do processo de moagem de cimento e, 

posteriormente, dois subconjuntos foram escolhidos a partir destas informações 

adquiridas utilizando métodos estatísticos. A variável de saída foi o resultado das 

análises laboratoriais da finura. A etapa de pré-processamento que abrange a 

extração, análise, tratamento e limpeza dos dados brutos recebidos da fábrica foi 

realizada de maneira intensificada, o que auxiliou na obtenção de excelentes 

resultados na estimação da finura do cimento. Este trabalho descreve o projeto e a 

implementação de um sensor virtual baseado no modelo RNPMC treinado com o 

algoritmo de retropropagação Adam e também no MVS, dado que estes      modelos 

alcançaram os melhores resultados obtidos de acordo com as métricas MSE e MAE, 

onde o modelo baseado em MVS atingiu um MSE de 0,641 e um MAE de 0,614. O 

modelo RNPMC ficou em segundo lugar, com um MSE de 0,704 e um MAE de 

0,651. Os sistemas desenvolvidos foram testados em um processo real de moagem 

de cimento de uma indústria, referido neste trabalho como processo 1. Eles 

demonstraram a capacidade de fornecer informações sobre as variáveis 

anteriormente obtidas apenas por meio de testes laboratoriais off-line, com destaque 

no sensor virtual baseado no modelo RNPMC que atingiu um MSE de 0,860. Por 

meio deste sistema, espera-se contribuir com a melhoria do setor de moagem de 



 

 

cimento, uma vez que esta pesquisa promoverá impactos positivos no processo 

como na eficiência energética, no meio ambiente, na automatização do ajuste da 

velocidade do rotor do separador, dentre outros aspectos favoráveis.  

 

Palavras-chave: Sensor virtual. Finura do cimento. Rede neural artificial. Máquina de 

Vetores de Suporte. Moinho de bolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The cement sector is considered a potential consumer of electricity. The online 

availability of information on the cement fineness can offer new complementary 

opportunities in reducing energy consumption and improving the quality of the final 

product, among other advantages for the grinding process. This work presents the 

design of 3 types of supervised regression models for predicting the fineness of 

cement: multilayer perceptron neural network (MLPNN), support vector machine 

(SVM), and radial basis function neural network (RBFNN). A comparative study of the 

various models developed was carried out to obtain the one that obtained the best 

performance in the ability to estimate fineness online. The performance of the 

developed models was calculated using the mean square error (MSE) and the mean 

absolute error (MAE). For model training, the input variables were selected by 

studying the cement grinding process, and subsequently, two subsets were chosen 

from this information acquired using statistical methods. The output variable was the 

result of the laboratory analysis of fineness. The preprocessing step that covers the 

extraction, treatment and cleaning of raw data received from the plant was carried 

out in an intensified manner, which helped to obtain excellent results in estimating 

the cement fineness. This work describes the design and implementation of a soft 

sensor based on the MLPNN model trained with the Adam backpropagation 

algorithm and also on the SVM, as these models achieved the best results obtained 

according to the MSE and MAE metrics, where the SVM-based model reached an 

MSE of 0.641 and an MAE of 0.614. The MLPNN model came in second, with an 

MSE of 0.704 and an MAE of 0.651. The developed systems were tested in a cement 

grinding process in an industry, referred to in this work as process 1. They 

demonstrated the ability to provide information about the variables previously 

obtained only through offline laboratory tests highlighting the sensor based on the 

MLPNN model, which reached an MSE of 0.86. Through this system, it is expected to 

contribute to the improvement of the cement grinding sector since this research will 

promote positive impacts on the process such as energy efficiency, the environment, 

automation of the adjustment of the separator rotor speed, among other favorable 

aspects. 

 



 

 

Keywords: Soft sensor. Cement Fineness. Artificial neural network. Support Vector 

Machine. Ball mill. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria cimenteira é considerada uma grande consumidora de energia elétrica e 

térmica. É uma indústria que requer grandes investimentos e está sujeita a pressões 

de custos. As despesas com combustíveis e energia elétrica representam mais de 

50% na formação do custo direto de produção de uma fábrica de cimento 

(CIMENTO.ORG, 2019). 

 

A linha de produção de cimento compreende várias etapas: obtenção da matéria-

prima, britagem, moagem de cru, fornos de clinquerização, moagem de cimento, 

embalagem e expedição. A moagem de cimento é responsável por 

aproximadamente 40% da energia consumida em uma fábrica de cimento, 

considerando uma média de 110 kWh para a produção de uma tonelada de cimento 

(MADLOOL et al., 2011, 2013).  

 

O cimento é um aglomerante hidráulico em pó que endurece devido às reações de 

hidratação, desenvolvendo resistência mecânica ao longo do tempo e garantindo 

níveis de durabilidade para os materiais produzidos à base de cimento. O clínquer, 

principal componente do cimento, é o resultado da queima de uma mistura de 

calcário, argila e componentes químicos como silício, alumina e ferro. Ele tem 

relevante influência no desenvolvimento da resistência à compressão do cimento 

(TELSCHOW et al., 2012).  

 

A finura, normalmente determinada pelo blaine (área específica) ou pela 

porcentagem retida na peneira, é uma variável relacionada com o tamanho dos 

grãos do cimento (SIQUEIRA, 2008). Ela é monitorada e controlada durante o 

processo de moagem para obter a resistência à compressão desejada. Para isso, o 

sistema de moagem de cimento contém um equipamento denominado separador, 

que direciona as partículas com as dimensões desejadas para o produto acabado e 

as que estão acima retornam para o moinho, possibilitando a redução do tamanho 

das partículas até que se alcance a finura pretendida. 

 

Comumente, para mensurar a finura do cimento, as fábricas realizam amostragem 

representativa de material durante o processo de moagem e, então, o material é 
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levado ao laboratório para que se possa efetuar sua análise. O teste de finura da 

fábrica, para a qual este trabalho foi desenvolvido, é realizado peneirando o material 

através de uma peneira de 44 µm (número 325). Embora o cimento seja 

normatizado para peneira de número 200, por critérios internos da planta, a peneira 

de número 325 é utilizada. Por meio do resultado obtido, é possível identificar se o 

processo de moagem está produzindo cimento de acordo com as características 

exigidas ou não. Caso não esteja, é possível ajustar parâmetros do processo a fim 

de atingir a finura do cimento desejada. Um dos principais parâmetros a ser ajustado 

pelos operadores das fábricas é a velocidade de rotação do rotor do separador. 

Segundo Ramezanianpour (2014), com o aumento desta velocidade, a finura do 

material diminui, por conseguinte, a recirculação do material aumenta e o consumo 

específico (kWh/Ton) se eleva. Esta relação é uma função exponencial com potência 

de 1,6 (ALSOP; CHEN; TSENG, 2007). 

 

Devido à complexidade da amostragem e sua análise, as fábricas realizam este 

procedimento uma vez a cada duas horas. Indústrias com muitos moinhos só 

realizam a cada quatro ou até mesmo a cada oito horas. Este longo intervalo entre 

os resultados laboratoriais de finura é prejudicial para o desempenho do processo, 

uma vez que isto afeta o consumo de energia elétrica e causa instabilidades 

(HOSTEN; FIDAN, 2012). Todos esses problemas levam à conclusão de que 

desenvolver um método que forneça informações sobre a finura do cimento em 

tempo real pode influenciar de maneira considerável os dois principais indicadores 

do desempenho do circuito de moagem: consumo de energia e qualidade do 

produto. 

 

Embora sensores físicos para estimativa on-line da finura do cimento estejam 

disponíveis no mercado, eles apresentam custo elevado e, devido à sua exposição 

às partículas finas provindas do moinho de bolas, requerem limpeza e manutenção 

constantes (SBARBARO et al., 2004). 

 

Nos últimos anos, alguns estudos foram realizados para desenvolver modelos 

capazes de estimar variáveis de processo nas fábricas de cimento. O número de 

trabalhos relacionados à estimativa da finura do cimento é limitado. Mejić (2019) e 

Stanišić (2015) apresentaram a utilização de sensores virtuais baseados em redes 
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neurais artificiais para resolver este problema. Pani e Mohanta (2015) realizaram um 

estudo comparativo com outros algoritmos, contudo, concluíram que as redes 

neurais treinadas com algoritmos de retropropagação proporcionaram melhores 

resultados nas estimativas de finura. Recentemente, modelos de regressão por 

vetores de suporte (RVS) para estimação da finura foram relatados pelos autores 

Pani e Mohanta (2014). Todos esses tipos de obras são de grande importância para 

a indústria cimenteira, pois fornecem informações em tempo real sobre variáveis que 

antes só eram obtidas através de análises laboratoriais. 

 

O presente trabalho expõe uma análise comparativa entre três métodos aplicáveis à 

resolução deste tipo de problema. Foram desenvolvidas duas redes neurais 

artificiais treinadas com algoritmo de retropropagação: perceptron multicamadas e 

com funções de ativação de base radial. Um modelo baseado em regressão por 

vetores de suporte também foi desenvolvido. Os resultados mostraram que o modelo 

baseado em rede neural perceptron multicamadas (RNPMC) e RVS apresentaram 

desempenho superior a rede neural de função de base radial (RNFBR). As medidas 

de desempenho erro médio quadrático (MSE, do inglês: mean square error) e erro 

absoluto médio (MAE, do inglês: mean absolute error) foram aplicadas para avaliar a 

performance destes modelos. Os modelos que alcançaram os melhores resultados 

foram implementados como sensores virtuais e foram efetivamente testados em um 

processo real de moagem de cimento, referido como processo 1, na indústria em 

que este presente trabalho foi desenvolvido. 

 

O primeiro e mais importante passo no desenvolvimento do sensor virtual é a 

extração de dados brutos da planta e seu pré-processamento. Nesta etapa, são 

realizadas a limpeza e o tratamento dos dados e a complementação dos registros 

faltantes. Este processo permite desenvolver dados de alta qualidade, e como 

consequência, aperfeiçoa o desempenho do modelo de estimativa (GÉRON, 2019). 

Em contraste com os trabalhos relevantes citados para estimar a finura on-line, este 

presente trabalho apresenta um pré-processamento desses dados de forma 

intensificada, por meio da aplicação de técnicas estatísticas, e também de um 

algoritmo baseado em isolamento de anomalias para detecção de outliers.  
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Para extração dos dados brutos é necessário selecionar as variáveis de entrada dos 

modelos. Apenas aquelas que contiverem mais informações sobre a finura do 

cimento devem ser utilizadas. As variáveis foram selecionadas em três etapas 

principais. Primeiro, a colaboração entre pesquisadores e a indústria do cimento no 

qual o trabalho foi desenvolvido, com a finalidade de estudar e analisar o sistema de 

moagem para pré-seleção das variáveis mensuráveis deste circuito que mais 

impactam a finura do produto final. A segunda etapa envolve a utilização do 

coeficiente de correlação de Spearman, que avalia as relações monótonas entre as 

variáveis, sejam lineares ou não (SPEARMAN, 1904). Por último, a partir do 

subconjunto de variáveis selecionadas por esta técnica, o algoritmo de informação 

mútua (MI, do inglês: Mutual Information) proposto por Kraskov, Stögbauer, 

Grassberger (2004) foi aplicado. Essas técnicas são utilizadas para examinar as 

informações de interdependência entre as variáveis de entrada e a saída desejada.  

 

Os resultados dos testes de finura de laboratório realizados a cada três horas, em 

média, foram utilizados para treinar os modelos, que foram capazes de fornecer 

estimativas de finura on-line a cada minuto. Os sensores virtuais projetados foram 

implementados na indústria, no processo 1. Este sistema foi testado durante 15 dias. 

 

Para atender as especificações e características de produção dos variados tipos de 

cimento, as fábricas costumam produzir cimento muito mais fino que o necessário, 

garantindo uma equalização da finura durante a produção do cimento.  Assim, uma 

das grandes vantagens que este sistema pode oferecer é a homogeneização dos 

materiais para a indústria, uma vez que a finura será estimada durante o processo 

de produção de cimento. 

 

Saber a finura do cimento em tempo real pode auxiliar na melhoria do processo de 

moagem, com aumento na eficiência dos equipamentos, redução do consumo 

específico energético, apuração da qualidade do produto acabado (redução do 

desvio padrão médio entre as amostras), além dos positivos impactos ao meio 

ambiente. 
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1.1 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O capítulo 2 fornece uma descrição a respeito do objetivo geral e dos objetivos 

específicos deste trabalho. O capítulo 3 apresenta o referencial teórico com revisões 

da literatura. O capítulo 4 descreve a metodologia e o desenvolvimento da pesquisa, 

enquanto que o capítulo 5 expõe e analisa os resultados obtidos. Finalmente, o 

capítulo 6 conclui este trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um modelo matemático mediante a coleta de variáveis consideráveis e 

mensuráveis do processo de moagem de cimento que possibilite estimar a finura do 

cimento on-line para moinhos de bolas, com a finalidade de promover a melhoria do 

processo, a qualidade do produto e a redução consumo energético. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

I. Identificar as principais propriedades e as variáveis relevantes do processo de 

moagem de cimento que contém informação relevante sobre a finura. 

II. Coletar os dados referentes às variáveis mensuráveis previamente 

selecionadas para desenvolvimento de modelos matemáticos de regressão. 

III. Realizar o pré-processamento dos dados brutos coletados da planta.  

IV. Realizar a seleção de subconjuntos de variáveis de entrada que mais 

impactam a finura. 

V. Desenvolver modelos matemáticos capazes de estimar a finura do cimento 

com base nas variáveis do processo de moagem e nos resultados obtidos das 

análises de finura laboratorial. 

VI. Analisar o desempenho dos modelos desenvolvidos e, então, avaliar e 

selecionar o mais satisfatório.  

VII. Implementar os melhores modelos desenvolvidos como sensores virtuais e 

realizar a validação do sistema durante um período na fábrica de cimento.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 CONSUMO ENERGÉTICO INDUSTRIAL 

 

O consumo de energia é um dos principais indicadores de desenvolvimento 

econômico de um país. Ele representa a capacidade da população de adquirir bens 

e serviços que demandam combustíveis ou energia elétrica. O consumo de energia 

também reflete o ritmo de atividade dos setores industriais, comerciais e de serviços. 

 

O setor industrial continua liderando o ranking dos maiores consumidores de energia 

elétrica. Isto pode ser evidenciado na Tabela 1, onde o consumo energético do setor 

industrial no Brasil correspondeu a 35,7% do total por classe no ano de 2016. 

 

Tabela 1 - Consumo por classe (GWh) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 
Part. % 

2016 

Brasil 448.176 463.134 474.823 464.976 460.829 100 

Residencial 117.646 124.908 132.302 131.190 132.872 28,8 

Industrial 183.475 184.685 179.106 168.856 164.557 35,7 

Comercial 79.226 83.704 89.840 90.768 87.873 19,1 

Rural 22.952 23.455 25.671 25.899 27.266 5,9 

Poder público 14.077 14.653 15.354 15.189 15.092 3,3 

Iluminação pública 12.916 13.512 14.043 15.333 15.035 3,3 

Serviço público 14.525 14.847 15.242 14.730 14.969 3,2 

Próprio 3.359 3.371 3.265 3.011 3.164 0,7 

 
Fonte: Adaptado de Empresa de Pesquisa Energética, 2017. 

 

A indústria cimenteira apresenta grande demanda de energia para produção de 

cimento, tanto térmica quanto elétrica. Em países industrializados, o consumo de 

energia na produção de cimento pode chegar a 75% de combustível fóssil e 25% de 

energia elétrica. O consumo de energia elétrica na indústria cimenteira chega a 15% 

do total de consumo mundial (AMARAL, 2018). 
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As indústrias cimenteiras enfrentam um grande desafio: a busca por um produto de 

baixo custo. A situação estimula o setor a buscar tecnologias que permitam o uso de 

matérias-primas e combustíveis com menores custos e menores possibilidades de 

emitir poluidores, mantendo a qualidade final do produto. Além do mais, a busca por 

otimizações nos processos tem sido crescente, com a finalidade de encontrar 

soluções e medidas de redução de consumo energético (MEJIĆ et al., 2019).  

 

3.2 PROCESSO DE MOAGEM DE CIMENTO 

 

A moagem de cimento é o estado final de produção de cimento, onde o clínquer 

produzido pelos fornos de clinquerização é moído com outros materiais aditivos. 

Nesta etapa, o cimento é fabricado segundo as normas de definição e 

regulamentação do produto desejado. Atualmente, a maioria das moagens de 

cimento funciona em circuito fechado, portanto possuem obrigatoriamente um 

separador dinâmico. 

 

A Figura 1 apresenta um esquema simplificado de um processo de moagem de 

cimento. A primeira etapa é carregar as moegas com materiais de acordo com a 

composição do cimento (1). Balanças ou células de carga são instaladas sob cada 

moega para controlar a quantidade correta de cada material. O material das moegas 

é geralmente moído em um moinho de bolas (3). O controle da quantidade de 

material que entra no moinho é fundamental para obter a máxima eficiência de 

moagem para evitar que o circuito fique obstruído.  

 

O material é transportado até a grelha de saída do moinho, que possui pás 

levantadoras, as quais levam o material moído até o munhão de saída para ser 

transportado através de um elevador de canecas (5) ao separador dinâmico. 
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Figura 1 - Esquema simplificado do circuito de moagem de cimento com moinho de 
bolas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

No separador (4), o material que não satisfaz a finura desejada é transportado 

novamente para a entrada do moinho de bolas, onde é moído junto com material 

novo. As partículas suficientemente finas são removidas do separador através da 

corrente de ar e transportadas para ciclones juntamente com o fluxo de gás quente 

aquecido pelo material. Dentro dos ciclones, o material sólido é separado do gás e 

levado para os silos de armazenamento como o produto final (7). 

 

3.2.1 Moinho de bolas 

 

Os moinhos mais utilizados na indústria cimenteira são os de barras, autógenos, de 

bolas e, recentemente, de rolos verticais inclinados. Devido às limitações técnicas 

dos moinhos de barras, tais como comprimento das barras e problemas de 

capacidade de fluxo de material no interior, esse tipo de moinho não é utilizado 

comumente para moagem de cimento, sendo mais empregado na pré-moagem de 

material. Já os moinhos autógenos e semi-autógenos são indicados para materiais 

que apresentem dificuldades na britagem e no peneiramento (BERALDO, 1987). 
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Devido às dificuldades operacionais em alguns tipos de moinhos e por causa da 

necessidade de realização de manutenções de custos elevados pelo excessivo 

desgaste nos rolos, em moinhos de rolos, o moinho de bolas ainda é um 

equipamento bastante apontado para as moagens de cimento (BARRETO, 2009).  

Em virtude destes fatores mencionados e tendo em vista que o moinho de bolas 

ainda é o mais utilizado nas fábricas para moagem de cimento no Brasil, o 

desenvolvimento deste projeto foi realizado para moinho de bolas. 

 

Geralmente, os moinhos de bolas tradicionais são divididos em duas câmaras. 

Sensores de vibração ou ruído são comumente utilizados para medir o nível de 

enchimento deste equipamento. Além disso, existe o monitoramento da corrente e 

da potência do motor principal do moinho, uma vez que estas medições também 

auxiliam na medição do nível de enchimento. Estes dois compartimentos estão 

separados por um equipamento denominado diafragma, também intitulado de grelha 

divisória, conforme apresentado na Figura 2. Esta configuração se ajusta melhor à 

moagem de cimento, onde apenas o ar atmosférico é exaurido do seu interior, 

levando as partículas muito finas para a próxima etapa do processo (BARRETO, 

2009). 

 

Os moinhos de bolas são revestidos internamente com placas de aço ou borracha, 

contendo em seu interior corpos moedores, as bolas. Elas ocupam de 20 a 40% do 

volume do moinho e se movem livremente promovendo a fragmentação do material 

processado. No primeiro compartimento, que pode conter corpos moedores de até 

100 mm de diâmetro, são fragmentados os materiais mais grossos, enquanto que no 

segundo, contém corpos moedores com diâmetro igual ou menor do que 60 mm, 

onde acontece a moagem mais fina. 
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Figura 2 - Esquema simplificado de um moinho de bolas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Após o moinho entrar em regime normal de operação, as balanças gravimétricas 

iniciam a alimentação contínua através do munhão de entrada. Quando o material 

atinge a primeira câmara, o movimento rotacional do moinho faz com que os corpos 

moedores colidam com o material no sentido transversal, ilustrado na Figura 3, e na 

forma de cascata, efetuando assim a primeira etapa da moagem.  

 

Figura 3 - Estados de movimento dos corpos moedores 

 

Fonte: NGK, 1985. 

 

O fluxo do material através do moinho deve-se a um impulso de materiais criado 

pela alimentação, por ação de bombeamento dos diafragmas intermediário e de 

descarga e pela tiragem de ar do moinho. Assim, o material atravessa o diafragma e 



24 

 

alcança a segunda câmara, onde continuará a ser moído, proporcionando uma 

maior redução no tamanho das partículas. 

 

3.2.2 Separador dinâmico 

 

O separador é um equipamento que faz a separação de partículas de materiais 

pulverulentos e pode ser classificado como primeira, segunda ou terceira geração. A 

utilização dos dois primeiros tem se tornado obsoleta devido às vantagens e melhor 

desempenho que os separadores de terceira geração podem proporcionar. 

 

A Figura 4 mostra um esquema de um separador dinâmico de terceira geração. O 

material proveniente do elevador é lançado por meio de uma corrente de ar dentro 

do separador continuamente, através da caixa de alimentação (1). As barras radiais 

existentes no rotor (2) conduzem o material até suas bordas e, então, as partículas 

grossas caem verticalmente por gravidade através da descarga dos grossos em (4), 

retornando para o moinho. Já as partículas idealmente finas serão removidas do 

separador em (3) através da corrente de ar, sendo transportadas para ciclones 

juntamente com o fluxo de gás quente aquecido pelo material (BARRETO, 2009). 

 

Figura 4 - Separador dinâmico de terceira geração 

 

  Fonte: Adaptado de Piccini, 2017. 

Uma das principais propriedades do cimento é a sua finura ou tamanho da partícula. 

Outra propriedade muito importante do cimento é a resistência à compressão após 
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28 dias. Por meio do controle de velocidade do rotor do separador que se faz o 

ajuste da finura do material que está sendo moído. Pode-se aumentar ou diminuir a 

sua resistência mecânica afinando ou engrossando o cimento. 

 

3.3 SENSORES VIRTUAIS 

 

Sensores virtuais são sistemas que possuem um modelo implementado 

internamente e fornecem uma oportunidade de melhorar o desempenho de um 

processo industrial (SOUZA; ARAÚJO; MENDES, 2016). Esses modelos evitam 

problemas como erros e atrasos de medição, falta de disponibilidade ou 

confiabilidade dos sensores físicos, distância extensa até o ponto de medição, alto 

custo, dentre vários outros fatores. O processo para obtenção destes modelos 

consiste na utilização de variáveis de entrada que influenciam a informação 

desejada.  

 

A maioria dos sensores virtuais são baseados em modelos de caixa preta e 

requerem configurações delicadas e demoradas para seleção dos parâmetros de 

interesse. No entanto, se já houver uma quantidade razoável de dados históricos 

coletados, mesmo para um sistema complexo como o processo de moagem de 

cimento, o desenvolvimento de um sensor virtual usando um modelo de caixa preta 

torna-se viável. 

 

Os modelos de regressão supervisionados desenvolvidos neste trabalho que 

alcançaram melhores resultados foram implementados como sensores virtuais, e 

posteriormente, instalados e validados em fábrica. 

 

3.4 FLORESTA DE ISOLAMENTO PARA DETECÇÃO DE OUTLIERS 

 

O algoritmo de floresta de isolamento, popularmente conhecido como IForest e 

proposto por Liu (2008), isola informações selecionando aleatoriamente uma variável 

e, em seguida, seleciona aleatoriamente um valor de divisão entre os valores 

máximo e mínimo para essa variável. Este particionamento aleatório irá produzir 

caminhos mais curtos em dados anômalos, distinguindo-os dos outros, pois uma 

anomalia geralmente requer menos partições para ser isolada. Como o 
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particionamento recursivo pode ser representado por uma estrutura de árvore, o 

número de partições necessárias para isolar um ponto é equivalente ao 

comprimento do caminho do nó raiz até um nó de terminação. Assim, o comprimento 

do caminho que um ponto possui é quantas etapas são necessárias para ir do nó 

inicial ao nó final. Uma maneira de detectar anomalias é classificar os dados de 

acordo com o comprimento do caminho ou pontuação de anomalia. Esta pontuação 

é calculada da seguinte forma: 

 

𝑆 =  2
−

𝐸(𝐻(𝑥))
𝑐(𝑛)  

 

(1) 

Em que 𝐻(𝑥) é o comprimento do caminho do ponto 𝑥; 𝐸(𝐻(𝑥)) é a média 𝐻(𝑥) para 

um conjunto de árvores isoladas; 𝑛 é o número de nós externos e 𝑐(𝑛) é a média do 

comprimento do caminho que não atinge o ponto na árvore de decisão. 

 

Intuitivamente,  𝑆  é uma potência de 2 cujo expoente é menos o comprimento do 

caminho médio normalizado. Quanto maior este comprimento, mais próximo de 0 

será a pontuação. Portanto, se 𝑆 está próximo de 1, 𝑥  provavelmente será uma 

anomalia. Se 𝑆 for menor que 0,5, 𝑥 será um valor normal. 

 

O presente trabalho propõe a utilização do algoritmo IForest para detecção de 

outliers, que se baseia no isolamento de anomalias do conjunto de dados ao invés 

de considerar informações como anômalas a partir de instâncias que não 

apresentam perfil normal. Ele não utiliza medidas de distância ou densidade para 

detectá-las, o que pode ser uma vantagem, pois elimina os principais custos 

computacionais (CHANDOLA; BANERJEE; KUMAR, 2009).  

 

 

3.5 SELEÇÃO DE SUBCONJUNTOS DE VARIÁVEIS DE ENTRADA 

 

Segundo Stanišić (2015), o material que entra no separador vem de um moinho de 

bolas e suas propriedades dependem das propriedades do material que entra 

moinho, e do seu desempenho de moagem, o que significa que as variáveis de 

processo de todas as partes deste circuito são insumos potenciais para 
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desenvolvimento do modelo de estimativa de finura do cimento. Conhecer todas as 

etapas do processo torna-se fundamental para o progresso deste presente trabalho. 

No entanto, é necessário ter cautela na separação das informações importantes das 

irrelevantes. Para isso, além do conhecimento do processo industrial, é importante a 

utilização de métodos estatísticos que comprovem a relação entre variáveis de 

processo e a finura do cimento.  

 

3.5.1 Coeficiente de Spearman 

 

Enquanto o coeficiente de Pearson, proposto por Pearson (1895), avalia a 

correlação de relações lineares, a correlação de Spearman avalia relações 

monótonas, sejam lineares ou não. O coeficiente de Spearman é dado por: 

 

𝜌 =
𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑔𝑥, 𝑟𝑔𝑦)

𝜎𝑟𝑔𝑥
𝜎𝑟𝑔𝑦

 

 

(2) 

Em que 𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑔𝑥, 𝑟𝑔𝑦) denota a covariância das variáveis 𝑥 e 𝑦 convertidas em 

postos; 𝜎𝑟𝑔𝑥
 e  𝜎𝑟𝑔𝑦

 são os desvios padrão das variáveis em postos. 

 

Uma correlação perfeita de Spearman de +1 ou -1 ocorre quando cada uma das 

variáveis é uma função monótona exata da outra (SPEARMAN, 1904). 

 

3.5.2 Informação Mútua 

 

O algoritmo de informação mútua quantifica o conjunto de informações obtido sobre 

uma variável aleatória, observando outras variáveis aleatórias (KRASKOV; 

STÖGBAUER; GRASSBERGER, 2004). O conceito de MI está intrinsecamente 

associado à entropia de uma variável aleatória, que é o próprio grau de 

indeterminação. Seja 𝑥 uma variável aleatória contínua, com função de densidade 

de probabilidade 𝑓(𝑥). A entropia desta variável é (SHANNON, 1948): 

 

𝐻(𝑥) = − ∫ 𝑓(𝑥) 𝑙𝑜𝑔 (𝑓(𝑥)) 𝑑𝑥 (3) 
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Uma vez que (𝑥, 𝑦) é um par de variáveis aleatórias com uma função de densidade 

de probabilidade 𝑓(𝑥, 𝑦), a entropia conjunta será: 

 

𝐻(𝑥, 𝑦) = − ∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑙𝑜𝑔 (𝑓(𝑥, 𝑦)) 𝑑𝑥𝑑𝑦    (4) 

Para o caso contínuo, as informações mútuas serão: 

𝐼(𝑥, 𝑦) = ∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑙𝑜𝑔 (
𝑓(𝑥, 𝑦)

𝑓(𝑥)𝑓(𝑦)
)  𝑑𝑥𝑑𝑦 (5) 

MI pode ser expresso de forma equivalente: 

 
𝐼(𝑥, 𝑦) = 𝐻(𝑦) − 𝐻(𝑦|𝑥) 

 

(6) 

Sendo 𝐻(𝑦) é a entropia calculada para a variável 𝑦 e 𝐻(𝑦|𝑥) é a entropia 

condicional de 𝑥 e 𝑦. Se a informação contida em 𝑥 define 𝑦 completamente, o MI 

será 𝐼 (𝑥|𝑦) = 1. 

 

Com o objetivo de identificar relações entre atributos em conjuntos de dados, este 

algoritmo foi utilizado. Este método é sensível a dependências que não se 

manifestam em covariância (ROSS, 2014).  

 

3.6 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

As redes neurais biológicas são um conjunto de neurônios interconectados. Um 

modelo de um neurônio biológico é composto por corpo celular que contém um 

núcleo e muitas extensões de ramificação chamada dendritos, além de uma 

extensão longa chamada axônio que se divide em ramos em sua extremidade, onde 

existem as estruturas de sinapses, conforme apresentado na Figura 5. Estas 

medeiam as interações entre os neurônios (são conectadas aos dendritos de outros 

neurônios) (GERÓN, 2019). 
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Figura 5 - Modelo de um neurônio biológico 

 

       Fonte: Neuron, 2020. 

 

As redes neurais recebem estímulos externos através dos receptores e os 

transformam em impulsos elétricos, que são enviados aos atuadores para serem 

convertidos (HAYKIN, 2001). Os estímulos são convertidos em informação ao 

organismo, a qual é processada, comparada com o conhecimento adquirido 

previamente e transformada em ações sob a forma de novo conhecimento. O 

diagrama da Figura 6 representa esta sequência. 

 

A propriedade de transmissão de informações, aprendizado e adaptação do sistema 

nervoso biológico inspirou cientistas, matemáticos e engenheiros a reproduzir 

artificialmente esta estrutura, com o objetivo de obter soluções para desafios 

cotidianos.  

 

Figura 6 - Representação em diagrama de blocos do sistema nervoso 

 

   Fonte: Haykin, 2011. 

A rede neural artificial (RNA) foi introduzida pela primeira vez em 1943 pelo 

neurofisiologista Warren McCulloch e pelo matemático Walter Pitts. Contudo, seu 

uso ficou obsoleto por alguns anos. Na década de 1990, à medida que melhorias 
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computacionais cresceram, sua utilização se tornou frequente. Atualmente, quando 

se tem uma grande quantidade de dados disponíveis, as RNAs têm superado outras 

técnicas de aprendizado de máquina (AM), principalmente em problemas 

complexos. 

 

Um aumento da capacidade computacional desde os anos 90 permitiu treinar 

grandes redes neurais em um período razoável de tempo (GERÓN, 2019). Além 

disso, a alta capacidade das redes neurais de generalização (produzir saídas 

adequadas para entradas que não estavam presentes durante o treinamento do 

modelo) faz com que seja possível a resolução de problemas de grande escala 

(HAYKIN, 2001). 

 

Um neurônio é uma unidade de processamento de informação. A Figura 7 mostra o 

modelo de um neurônio artificial, que forma a base para o projeto de redes neurais 

artificiais. 

 

O conjunto de entradas, ou sinapses, é caracterizado por pesos. O somador irá 

agregar os sinais de entrada, ponderados pelas respectivas sinapses. A função de 

ativação irá restringir a saída, ou seja, limita a amplitude do sinal. O intervalo 

normalizado da amplitude de saída de um neurônio é escrito como o intervalo 

unitário fechado [0,1] ou [-1 a 1], tipicamente. 

Figura 7 - Modelo não-linear de um neurônio artificial 

 

Fonte: Adaptado de Haykin, 2011. 

O modelo também inclui um bias aplicado externamente para diminuir ou aumentar a 

entrada da função de ativação. Matematicamente, um neurônio pode ser escrito 

segundo o par de equações (HAYKIN, 2001): 
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𝑢𝑘 = ∑ 𝑤𝑘𝑚𝑥𝑚

𝑗

𝑚=1

 

 

(7) 

 

 𝑦𝑘 =  𝜑(𝑢𝑘 + 𝑏𝑘) 

 

(8) 

 

Sendo 𝑢𝑘 a saída do combinador linear; 𝑤𝑘𝑚 são os pesos sinápticos do neurônio 𝑘; 

𝑥𝑚 é o sinal da entrada 𝑚; 𝑦𝑘 é o sinal de saída do neurônio 𝑘; 𝜑 é a função de 

ativação; 𝑏𝑘 é o bias. 

 

As RNAs têm propriedades significativas como a não-linearidade. Além disso, uma 

rede neural pode ser rapidamente modificada (retreinada) para lidar com pequenas 

modificações que ocorrem em um meio ambiente (HAYKIN, 2001). No caso de 

processo de moagem de cimento, as condições mecânicas do moinho e também 

externas tendem a variar com o passar do tempo. Assim, a propriedade de 

adaptabilidade, em um algoritmo de AM, torna-se importante. 

 

3.6.1 Perceptron multicamadas  

 

O Perceptron, indicado na Figura 8, é uma das mais simples arquiteturas RNA que é 

utilizada para a classificação de padrões ditos linearmente separáveis: 

 

Proposto por Frank Rosenblatt em 1957, o Perceptron consiste de um único 

neurônio com pesos sinápticos ajustáveis e bias. A soma ponderada das entradas é 

calculada para aplicar uma função degrau a ela, gerando resultado na saída. O 

algoritmo de treinamento do perceptron foi inspirado na regra de Hebb, e se as 

instâncias de treinamento forem linearmente separáveis, como comprovado por 

Rosenblatt, o algoritmo converge para uma solução (GERÓN, 2019). 
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Figura 8 - Unidade linear com threshold (LTU, do inglês) 

 

Fonte: Adaptado de Gerón, 2019. 

 

 

Um perceptron multicamadas (PMC) é composto por uma camada de entrada, uma 

ou mais LTUs (também chamadas de camada oculta) e por uma camada de saída. 

Quando uma RNA possui duas ou mais camadas ocultas, é chamada de rede neural 

profunda (DNN, do inglês: deep neural network) (SCHMIDHUBER, 2015). 

 

As redes neurais perceptron multicamadas têm sido aplicadas frequentemente para 

resolver diversos tipos de problemas complexos através do treinamento 

supervisionado e com um algoritmo de retropropagação de erro (HAYKIN, 2001).  

 

O algoritmo de retropropagação do gradiente descendente, um dos que apresenta 

maior sucesso na área de AM, consiste em encontrar, de forma iterativa, os valores 

dos parâmetros que minimizam o valor da função do erro. A ideia deste algoritmo é, 

com base no cálculo do erro ocorrido na camada de saída da rede neural (diferença 

entre a saída desejada e a saída real da rede), calcular o quanto cada neurônio 

contribuiu para o erro de cada neurônio de saída (na última camada oculta). Por fim, 

recalcula o valor dos pesos para reduzir o erro, de trás para a frente, ou seja, 

atualiza todos os pesos 𝑤𝑘𝑚 das camadas a partir da última, até atingir a camada de 

entrada da rede. 
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Recentemente, novos algoritmos de retropropagação foram desenvolvidos. Eles 

apresentam mais vantagens quando comparado com os usualmente utilizados neste 

tipo de problema industrial. Um estudo apresentado por Mack (2019), demonstra que 

uma rede neural treinada obteve melhor performance e convergiu mais rápido com a 

utilização do algoritmo Adam (Figura 9).  

 

Adam é um algoritmo de otimização estocástica baseado no método do gradiente 

descendente. Ele é considerado computacionalmente eficiente e requer pouca 

memória, o que reduz o tempo de aprendizado nas atualizações da taxa 𝛼 de 

aprendizado. O algoritmo atualiza as médias móveis do gradiente (�̂�𝑡) e do 

quadrado do gradiente (𝑣𝑡), enquanto os hiperparâmetros 𝛽1, 𝛽2 𝜖 [0,1) controlam o 

decaimento exponencial dessas duas médias móveis, conforme o pseudocódigo 

apresentado por Kingma e Ba (2015). A regra de atualização da taxa de aprendizado 

do algoritmo consiste em:  

 

∆𝑡= 𝛼 
�̂�𝑡 

�̂�𝑡 
              (9) 

 

Sendo 𝛼 é a taxa de aprendizagem.  

 

Há dois limites superiores que devem ser respeitados na atualização:  

|∆𝑡 | ≤ 𝛼.
(1 − 𝛽1 ) 

√1 − 𝛽2 
 ,𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 (1 − 𝛽1) > √1 −  𝛽2              

 

(10) 

 

     |∆𝑡 | ≤ 𝛼, 𝑐𝑎𝑠𝑜 contrário     (11) 

Este método requer apenas gradientes de primeira ordem. Ele calcula as taxas de 

aprendizado adaptativo individuais para diferentes parâmetros das estimativas do 

primeiro e do segundo momento dos gradientes (KINGMA; BA, 2015). 
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Figura 9 - Validação de cada otimizador x Tempo de treinamento 

 

Fonte: Mack, 2019. 

 

Nos últimos 5 anos, grande parte dos trabalhos desenvolvidos relacionados com a 

previsão da finura do cimento baseado em dados históricos de processo 

empregaram o algoritmo de otimização de retropropagação Levenberg–Marquardt 

para treinamento de RNPMCs (MEJIĆ et al., 2019; PANI; MOHANTA, 2015; 

STANIŠIĆ et al., 2015). O algoritmo de Levenberg-Marquardt é uma combinação do 

algoritmo de Gauss-Newton e do método do gradiente descendente. Este método 

busca por uma solução através dos mínimos quadrados. 

 

Devido a evolução dos algoritmos de otimização e a apresentação de bons 

resultados em treinamento de redes neurais com dados de características 

complexas, este trabalho apresenta o desenvolvimento de modelos baseados em 

redes neurais treinados com o algoritmo de retropropagação Adam. 

 

3.6.2 Funções de ativação 

 

As funções de ativação são essenciais para dar capacidade representativa às RNAs, 

introduzindo componente de não linearidade, fazendo com que elas aprendam mais 

do que relações lineares entre variáveis dependentes e independentes. Por outro 

lado, podem surgir algumas dificuldades na otimização: gradiente vanishing ou 

exploding, onde o algoritmo pode nunca convergir para uma boa solução. 
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Existem vários tipos de funções de ativação e a sua escolha depende do tipo de 

aplicação do projeto. Em geral, pode-se utilizar a função de unidade linear retificada 

(ReLU, do inglês) nas camadas ocultas ou uma de suas variantes, sendo que estas 

são consideradas mais rápidas para cálculos do que outras (GERÓN, 2019). Desse 

modo, modelos matemáticos baseados em RNAs tendem a convergir rapidamente 

(menos tempo de treinamento), além do mais, não saturam para grandes valores de 

entrada. A função ReLU foi introduzida por Hahnloser e Seung (2001), e é definida 

matematicamente como: 

 

𝑦 = 𝑚𝑎𝑥 (0, 𝑥) 
 

(12) 

 

Uma desvantagem da ativação ReLU é que neurônios tendem a “morrer”, ou seja, 

não ativar durante o treinamento. Isso acontece quando a soma ponderada antes da 

aplicação da ReLU se torna negativa, fazendo com que a unidade produza zero. 

Nessa região, a derivada também é zero. Assim, os parâmetros da unidade deixam 

de ser atualizados com gradiente descendente. Uma vez que um neurônio fica 

negativo, é improvável que ele se recupere. Tais neurônios não desempenham 

nenhum papel na discriminação da entrada e são inúteis (FACURE, 2017). Este 

problema geralmente ocorre quando a taxa de aprendizado é muito alta ou quando 

há um grande viés negativo. As variantes da função ReLU foram desenvolvidas para 

solucionar estes tipos de problemas, fazendo com que a parte negativa de seu 

domínio tenha uma pequena inclinação. Um exemplo de uma variante é a função 

ELU (CLEVERT; UNTERTHINER; HOCHREITER, 2016). 

 

Há pouco tempo, as funções logísticas eram bastante utilizadas em RNAs. Em 

trabalhos anteriores relacionados com o presente tema, a função de ativação 

sigmóide foi empregada (MEJIĆ et al., 2019; STANIŠIĆ et al., 2015). O problema 

desta, é que quando as entradas se tornam grandes, positivas ou negativas, a 

função satura em 0 ou 1. Na Figura 10, observa-se que a derivada da função 

sigmóide satura para valores acima de 5 e abaixo de -5. Com essas derivadas 

tendendo a zero, a propagação do gradiente desvanece (gradiente vanishing) 

nessas regiões, causando dificuldades no treinamento. 
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Figura 10 - Função de ativação sigmóide 

 

    Fonte: Facure, 2017. 

 

A função de ativação sigmóide ainda pode ser utilizada na saída da RNA para 

modelar variáveis binárias. Além disso, alguns modelos probabilísticos, redes 

neurais recorrentes e alguns modelos não supervisionados têm restrições que 

tornam uma função sigmóide necessária. No geral, a função logística praticamente 

desapareceu dos modelos modernos de redes neurais mais convencionais.  

3.6.3 Processos de aprendizagem 

 

No aprendizado supervisionado, os dados de treinamento que são fornecidos ao 

algoritmo incluem as soluções desejadas. No caso das RNAs, os parâmetros serão 

ajustados sob a influência do vetor de treinamento e do sinal do erro, uma vez que o 

sinal do erro é definido como a diferença entre o valor desejado e a resposta real da 

rede (HAYKIN, 2001). Prever um valor numérico é um típico exemplo de 

aprendizagem supervisionada, também chamada de regressão. 

 

No aprendizado não supervisionado, não há exemplos rotulados da função a ser 

aprendida. São dadas condições para realizar uma medida independente da tarefa 

que a rede deve aprender. Os parâmetros livres são otimizados em relação a esta 

medida (GERÓN, 2019). Uma tarefa importante desse tipo de aprendizado é a 

detecção de outliers, onde o sistema pode ser treinado com instâncias normais, e ao 

visualizar uma nova instância, pode afirmar se ela é normal ou se é uma provável 

anomalia. 
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Os modelos baseados em instâncias são modelos que aprendem por meio de 

memorização, já os baseados em modelos, constroem um modelo a partir dos 

exemplos (características) e generalizam para fazer previsões. O que é baseado em 

modelo foi utilizado no trabalho proposto, juntamente com aprendizado 

supervisionado, uma vez que estão disponíveis dados históricos de processo, e 

também dados laboratoriais de finura do cimento. 

 

3.7 REDES NEURAIS COM FUNÇÕES DE ATIVAÇÃO DE BASE RADIAL 
 

Uma rede neural de função de base radial (RNFBR) é um tipo de rede neural 

artificial que utiliza funções de base radial como funções de ativação. Redes de 

função de base radial são diferenciadas de outras redes neurais devido à sua 

aproximação universal e velocidade de aprendizado mais rápida, realizando um 

mapeamento das entradas de dimensão vetorial 𝑚, em uma saída de dimensão 

vetorial 𝑛 de qualquer função vetorial contínua. 

 

Este tipo de configuração de rede contém apenas três camadas: a camada de 

entrada, uma camada oculta com função de ativação de base radial não linear e 

uma camada de saída linear. Esta estrutura é semelhante às RNPMCs, no entanto, 

a função do neurônio de saída deve ser linear com única camada oculta (HAYKIN, 

2001).  

 

A saída da RNFBR é uma função escalar do vetor de entrada, proposto inicialmente 

por Broomnhead e Lowe (1988): 

 

𝑦𝑘(𝑥) =  ∑ 𝑤𝑘𝑗𝜙𝑗 (||𝑥 − 𝑐𝑗||) +  𝑤𝑘0

𝑁

𝑗=1

 

 

(13) 

Em que 𝑁 é o número de neurônios na camada oculta; 𝑐𝑗 é o vetor central do 

neurônio 𝑗 e da função de base radial 𝜙𝑗. Os 𝑤𝑘𝑗 são os pesos finais da camada; 𝑤𝑘0 

é o bias. 
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Uma função de base radial apresenta uma saída simétrica em torno de um centro 

associado. Aplica uma transformação não-linear do espaço de entrada para o 

espaço oculto, e satisfaz a propriedade: 

 

𝜙(𝑥) = 𝜙(||𝑥||) 

 
(14) 

Existem muitas funções que satisfazem esta propriedade, a mais comum é a 

Gaussiana, sendo que esta foi utilizada neste trabalho: 

 

𝜙(𝑥) =  𝑎. 𝑒
−

(𝑥−𝑏)2

2.σ2  

 
(15) 

O parâmetro 𝑎 é a altura do pico da curva, 𝑏 é a posição do centro do pico e σ o 

desvio padrão que controla a propagação da função em torno do centro. 

 

As RNFBRs têm a vantagem de escapar melhor dos mínimos locais da do que as 

RNPMCs, devido ao fato de que os únicos parâmetros que são ajustados no 

processo de aprendizagem são pesos da camada oculta para a camada de saída. A 

linearidade da saída garante que a superfície de erro seja quadrática e, portanto, 

tenha um único mínimo, facilmente encontrado (KONONENKO; MATJAZ, 2007).  

Devido a este importante fator, e também devido ao fato deste algoritmo já ter sido 

implementado e testado para resolver o presente problema industrial apresentado 

em Pani e Mohanta (2015), ele também foi implementado neste trabalho. 

 

3.8 MÁQUINA DE VETORES DE SUPORTE 

 

Máquina de vetores de suporte (MVS) é um conjunto de métodos de aprendizado 

supervisionado que pode ser aplicado em problemas de regressão, classificação e 

detecção de outliers, como proposto por Vapnik, Golowich, Smola (1997). 

 

O MVS aprende um hiperplano ou conjunto de hiperplanos de separação. 

Intuitivamente, uma boa separação é conseguida pelo hiperplano que possui a maior 

distância aos pontos de dados de treinamento mais próximos de qualquer classe. 

Essa distância é chamada de margem. Em geral, quanto maior a margem, menor o 
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erro de generalização do estimador.  Os vetores de suporte são os pontos de dados 

mais próximos desses hiperplanos.  Estes são relevantes para a construção do 

modelo.  

 

O objetivo deste algoritmo é selecionar um hiperplano com a máxima margem 

possível entre os vetores de suporte no conjunto de dados fornecidos. Pode-se 

construir diferentes máquinas de aprendizagem, caracterizadas por superfícies de 

decisão não-lineares. 

 

Este método é uma implementação do método estrutural de risco. Este princípio 

indutivo é baseado no fato de que a taxa de erro de generalização (novos dados) é 

limitada pela soma da taxa de erro de treinamento e por um termo que depende da 

dimensão de Vapnik-Chervoneskis (V-C), o que difere das redes neurais artificiais 

(HAYKIN, 2001).  

Na regressão ε-SV (do inglês: Support Vector), o objetivo é encontrar uma função 

𝑓(𝑥) que tenha no máximo ε desvios do vetor da variável desejada 𝑦𝑖 para todos os 

dados de treinamento. Considerando um conjunto de dados de treinamento 

{(𝑥1, 𝑦1), . . . , (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛)} em que 𝑥𝑛 ∈ 𝑅𝑛 e 𝑦𝑛 ∈ 𝑅𝑛, sendo os parâmetros 𝐶 > 0 e 𝜀 >

 0, o problema de otimização da forma padrão de regressão da máquina de vetor de 

suporte é dado por (VAPNIK, 1998): 

 

𝑚𝑖𝑛
𝑤,𝑏,𝜁,𝜁∗

1

2
𝑤𝑇𝑤 + 𝐶 ∑(𝜁𝑖 + 𝜁𝑖

∗)

𝑛

𝑖=1

 

(16) 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎  𝑦𝑖 − 𝑤𝑇𝜙(𝑥𝑖) − 𝑏 ≤ 𝜀 + 𝜁𝑖 ,   
𝑤𝑇𝜙(𝑥𝑖) + 𝑏 − 𝑦𝑖 ≤ 𝜀 + 𝜁𝑖

∗,   
𝜁𝑖 , 𝜁𝑖

∗ ≥ 0, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛   
 

O problema dual é: 

 

𝑚𝑖𝑛
𝛼,𝛼∗

1

2
(𝛼 − 𝛼∗)𝑇𝑄(𝛼 − 𝛼∗) + 𝜀𝑒𝑇(𝛼 + 𝛼∗) − 𝑦𝑇(𝛼 − 𝛼∗) 

(17) 

sujeito a 𝑒𝑇(𝛼 − 𝛼∗) = 0

0 ≤ 𝛼𝑖, 𝛼𝑖
∗ ≤ 𝐶, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛
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A constante 𝐶 é um parâmetro de regularização deste algoritmo que estabelece o 

equilíbrio entre a complexidade do modelo e o erro de treinamento. Esta constante 

controla o peso do número de erros. Valores grandes de 𝐶 atribuem maior peso ao 

número de erros, permitindo poucos erros, e menor peso à margem do hiperplano, 

gerando uma margem pequena. 

 

Para resolução de problemas não-lineares, o algoritmo realiza mudança de 

dimensionalidade por meio da função kernel 𝐾(𝑥𝑖, 𝑥), escolhida a priori. Um 

mapeamento não-linear executado por um produto interno dos dados de entrada 

para um espaço de características de alta-dimensão é construído para separar os 

dados em um hiperplano ótimo (SMOLA; SCHÖLKOPF, 2004).  

 

Depois de resolver o problema (17), a função aproximada de previsão será: 

 

∑ (𝛼𝑖 − 𝛼𝑖
∗)𝐾(𝑥𝑖, 𝑥) + 𝑏

𝑖∈𝑆𝑉

 (18) 

 

As máquinas de vetores de suporte apresentam como vantagens a eficiência em 

casos em que o número de dimensões é maior que o de amostras e também em 

termos de memória. É um algoritmo versátil visto que diferentes funções de kernel 

podem ser utilizadas. Ele também é muito utilizado em tarefas complexas. Como 

desvantagem, se o número de recursos for muito maior do que o número de 

amostras, tem-se que ajustar as funções do kernel para evitar o sobreajuste. Além 

disso, dependendo da quantidade de amostras e da dimensionalidade dos dados, o 

tempo de treinamento pode ser longo. 

 

Tanto as RNFBRs quanto os ε-SVs utilizam uma função kernel não linear para 

projetar os dados de entrada em um espaço onde o problema de aprendizagem 

pode ser resolvido usando um modelo linear. Como os processos gaussianos, e ao 

contrário das MVSs, as RNFBRs são normalmente treinadas em uma estrutura de 

máxima verossimilhança, maximizando a probabilidade (minimizando o erro) dos 

dados no modelo. As MVSs têm uma abordagem diferente para evitar sobreajuste, 

maximizando a margem. Na maioria das aplicações de classificação, as RNFBRs 

são superadas por MVSs. Em aplicações de regressão, elas podem ser competitivas 
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quando a dimensionalidade do espaço de entrada é relativamente pequena 

(KONONENKO; MATJAZ, 2007). Sendo assim, este algoritmo também foi 

implementado para desenvolvimento de um modelo de estimativa da finura do 

cimento. 

 

3.9 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

 

A linguagem de programação Python é de fácil entendimento, com uma sintaxe 

interessante, sendo uma linguagem orientada a objetos. Possui estruturas de dados 

de alto nível e natureza interpretada (precisa de um programa especial, denominado 

interpretador, para que seus programas sejam executados), o que facilita o 

desenvolvimento de aplicativos. É muito utilizada para coleta de dados, engenharia 

de dados, inteligência artificial, web scraping, construção de aplicativos web, dentre 

outras aplicações. Python foi idealizada no final de 1980 e sua implementação foi 

iniciada no final de 1991 por Guido Van Rossum, sendo o principal autor da 

linguagem. A linguagem Python é portável, assim pode ser executada em diferentes 

sistemas operacionais. Atualmente possui um modelo de desenvolvimento 

comunitário e aberto. Estima-se que esta comunidade seja formada por mais de 1 

milhão de desenvolvedores (PYTHON, 2017). O interpretador Python e sua extensa 

biblioteca padrão estão disponíveis gratuitamente. 

 

Há várias razões pelas quais os cientistas de dados utilizam Python. Para se 

trabalhar com dados, são necessárias ferramentas para coletá-los, tratá-los, criar 

modelos e avaliá-los, e com Python, é possível realizar todas estas tarefas. Esta 

linguagem de programação tem a característica de ser de fácil entendimento e 

utilização, assim o tempo de desenvolvimento é menor, quando comparado com 

outras linguagens para engenharia de dados. Além disso, existe uma grande 

comunidade de bibliotecas para análise de dados já desenvolvidas em Python 

(PyData Stack). Outra característica importante é sua fácil escalabilidade.  

 

As bibliotecas utilizadas neste trabalho são a NumPy, pandas, MatplotLib, pyod, 

scikit learn (sklearn) e keras. Sendo que numpy e pandas foram utilizadas para 

tratamento e visualização de dados, assim como a biblioteca sklearn. Matplotlib foi 

utilizada para elaboração de gráficos diversos. Já a biblioteca keras foi utilizada para 
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o desenvolvimento dos modelos matemáticos. As bibliotecas foram implementadas 

conforme as documentações apresentadas por Hunter (2007) referente a MatplotLib; 

McKinney (2010) referente a pandas; Walt, Colbert, Varoquaux (2011) referente a 

NumPy; Pedregosa (2011) referente a scikit learn; Chollet (2015) referente a keras; 

Zhao, Nasrullah, Li (2019) referente a pyod. 

 

3.10 RELAÇÃO DO TRABALHO PROPOSTO COM TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS 

 
 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) também conhecidos como 

Objetivos Globais, é um conjunto de 17 objetivos e 169 metas que nasceram na 

Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável no Rio de 

Janeiro em 2012, e foram construídos com a finalidade de tomada de ações contra a 

pobreza, na proteção do meio ambiente, nos quesitos políticos e econômicos, na 

segurança alimentar e agricultura, dentre outros temas. 

 

As empresas, em geral, preocupam-se cada dia com a melhoria do seu processo, e 

sem os princípios da sustentabilidade, esta condição fica altamente comprometida. 

As inovações brasileiras em termos de políticas públicas também são vistas como 

contribuições para a integração das dimensões econômica, social e ambiental do 

desenvolvimento sustentável. O projeto proposto tem como objetivo promover e 

fomentar inovação tecnológica, com o melhoramento de um grande processo 

industrial. Este proporcionará uma melhora significativa na qualidade do cimento 

enquanto diminui consideravelmente o desvio padrão de sua finura, possibilitando 

uma redução de consumo específico energético dos equipamentos do circuito. Além 

disso, desgastes nos equipamentos podem ser evitados, bem como um aumento de 

produtividade pode ser alcançado. Sendo assim, de acordo com a Figura 11, o 

trabalho se enquadra dentro do ODS 9 (indústria, inovação e infraestrutura), com o 

objetivo 8 (emprego digno e crescimento econômico), e também com o 12 (consumo 

e produção responsáveis). 
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Figura 11 - Objetivos de desenvolvimento sustentável 

 

Fonte: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2019 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

O levantamento bibliográfico necessário para a realização do projeto foi realizado 

principalmente por buscas no Portal de Periódicos CAPES/MEC, que possui um 

vasto acervo de periódicos para consulta e na base IEEE Xplore, que é reconhecida 

por possuir artigos de grandes relevâncias na área de engenharia elétrica. Livros 

também foram utilizados de modo a complementar toda a pesquisa, principalmente 

no que tange a conceitos básicos e consolidados. 

 
Os artigos pesquisados foram organizados com o uso do software gerenciador de 

bibliografias para publicação de artigos científicos MENDELEY. 

 

4.2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

4.2.1 Tipo de pesquisa 

 

A presente pesquisa, quanto à sua natureza, pode ser classificada como pesquisa 

aplicada, pois seu objetivo é gerar conhecimentos de aplicação prática com a 

finalidade de resolver problemas específicos (SILVA; MENEZES, 2005). 

 

Esta pesquisa também tem a finalidade de obter mais informações sobre o assunto 

estudado, objetivando a descoberta de novas perspectivas para o tema. Em razão 

disto, pode ser classificada como exploratória do ponto de vista dos objetivos 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

 

4.3 DESENVOLVIMENTO 

 

Este trabalho foi desenvolvido em parceria com a empresa Densyx Soluções, a qual 

disponibilizou recursos necessários para o desenvolvimento deste trabalho, e com 

uma fábrica de cimento instalada no Brasil, que providenciou todas as informações e 

dados relevantes referente ao processo de moagem de cimento, o processo 1, 
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mediante a contrato de confidencialidade. O desenvolvimento da pesquisa seguiu 

conforme o diagrama da Figura 12. 

 

Figura 12 - Diagrama das etapas do desenvolvimento do trabalho 

 

Elaborado pela autora, 2020. 

 

 

4.3.1 Identificação das variáveis do circuito de moagem de cimento que 

impactam a finura através do estudo aprofundado do processo  

 

Nesta fase da pesquisa foi realizado um estudo sobre o circuito do processo de 

moagem de cimento (processo 1), com intuito de identificar as variáveis pertinentes 

para desenvolvimento dos modelos matemáticos. Este estudo foi realizado com os 

responsáveis e operadores da fábrica. 

 

Como a separação das partículas grossas das partículas finas é realizada no 

separador pela interação das forças de arrasto fornecidas pela corrente de ar que 

entra no separador e forças centrífugas proporcionadas pela rotação do rotor, fica 

claro que o fluxo de ar da entrada do separador e a velocidade do rotor são duas 

variáveis essenciais que devem ser escolhidas como entradas dos modelos 
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matemáticos. Outras variáveis que possam fornecer informações adicionais sobre o 

material que entra no separador e as suas condições de operação também devem 

ser selecionadas. 

 

Estudos recentes mostraram que variáveis como energia elétrica consumida pelo 

motor principal do moinho, temperatura do cimento na saída do moinho, pressão de 

saída do separador, alimentação de entrada do moinho, nível de enchimento da 

câmara um e câmara dois, são consideradas insumos potenciais que influenciarão 

na finura (MEJIĆ et al., 2019; STANIŠIĆ et al., 2015).   

 

O processo de moagem de cimento é composto por diversos equipamentos e, como 

mencionado no referencial teórico, a obtenção da finura do cimento desejada é 

realizada por meio do controle de velocidade do rotor do separador, principalmente. 

No entanto, o material que entra no separador vem de um moinho de bolas e suas 

propriedades dependem das propriedades do material que entra diretamente no 

moinho. Além disso, a qualidade do cimento que chega até o separador também 

está relacionada com o desempenho do processo de moagem, significando que 

existem muitas variáveis de todas as partes do circuito que são insumos potenciais.  

 

Neste sentido, baseado na literatura e no conhecimento do processo provindo dos 

especialistas das fábricas de cimento, variáveis mensuráveis referentes aos 

equipamentos do circuito de moagem foram selecionadas para serem coletadas pelo 

software Databridge (Figura 13). Este é um OPC Client (do inglês: OLE for Process 

Control, em que OLE significa Object Linking and Embedding) desenvolvido pela 

empresa Densyx em 2004. Ele se comunica com os PLCs (do inglês: Power Line 

Communication) para realizar a leitura das informações necessárias. Além disso, 

através desse software é possível armazenar todos os dados no banco de dados do 

servidor da fábrica. 
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Figura 13 - Software Databridge: leitura e armazenamento dos dados 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

O banco de dados relacional utilizado neste projeto foi o PostgreSQL, por ser uma 

plataforma com todas as funcionalidades disponíveis de forma gratuita, ótima 

comunidade para obtenção de suporte, além de ser uma ferramenta simples e 

flexível. A Tabela 2 apresenta as variáveis de processo previamente selecionadas 

para coleta. São elas: 

 

I. Principais variáveis que informam sobre a composição do cimento que está 

sendo produzido (cada tipo de cimento possui uma faixa de finura a ser atingida): 

clínquer, escória, pozolana, gesso, alimentação total na entrada no moinho e tipo 

de cimento; 

II. Nível de enchimento da câmara 1 e 2 do moinho: varia conforme a matéria-prima 

utilizada para produção do cimento, por conseguinte, está diretamente 

relacionado com a finura a ser atingida; 

III. Potência do motor principal do moinho: quanto mais cheio o moinho estiver, 

menor a potência consumida pelo motor; 

IV. Pressão de entrada e saída do moinho: relacionada com o nível de enchimento e 

arraste do material; 

V. Corrente elétrica do elevador de saída do moinho ou recirculação do material: 

quando este parâmetro está elevado, isto pode indicar um alto fluxo de material à 
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saída do moinho, sugerindo que o circuito da câmara 2 está cheio. Esta corrente 

não pode ultrapassar um limite pré-determinado; 

VI. Corrente elétrica do elevador de entrada do moinho (retorno de material): é 

considerado um indicativo da quantidade de material que retorna para o moinho 

após passar pelo separador. Quanto maior for a especificação da finura do 

cimento a ser produzido, maior será a corrente elétrica deste elevador; 

VII. Temperatura do cimento: existe uma faixa de temperatura ideal a se manter, e 

dependendo da composição do cimento, esta tende a variar; 

VIII. Velocidade de rotação do separador do moinho: variável determinante na finura 

do cimento. Quanto maior rotação do rotor do separador, menor será a finura do 

cimento; 

IX. Pressão diferencial do filtro: equipamento localizado após o separador, também 

auxilia na detecção do estado atual do processo de moagem; 

X. Exaustor do moinho, também nomeado ventilador: porcentagem de “tiragem” do 

moinho e influencia na quantidade cimento arrastado; 

XI. Elevador de cimento: elevador de saída do circuito, onde o material é 

encaminhado para o produto acabado. Reflete a taxa de material que está sendo 

produzida. 

 

O tempo necessário para o material se deslocar da entrada do moinho até a saída é 

significativo. Mejić (2019) apresentou o desenvolvimento de um novo algoritmo para 

extrair os atrasos de tempo correspondentes a cada variável de entrada do moinho. 

Por outro lado, Stanišić (2015) discutiu a introdução do atraso de tempo em variáveis 

baseado na experiência e conhecimento do processo, em colaboração com 

especialistas da planta. Ambos os trabalhos utilizaram amostradores automáticos 

que coletam várias amostras antes de realizar análises laboratoriais, ao contrário do 

procedimento realizado pela fábrica onde o presente trabalho foi desenvolvido. 

Nesse sentido, é viável utilizar a introdução de atrasos nas variáveis de entrada com 

base na abordagem proposta por Stanišić (2015). Em primeiro lugar, o 

conhecimento no processo industrial é fundamental para o desenvolvimento de 

sensores virtuais e, em segundo lugar, eles alcançam bons resultados em seu 

trabalho. 

Em condições normais, quando o moinho começa a girar, sempre há material no 

circuito da última operação. Testes realizados pela fábrica mostraram que o atraso 
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entre o início do processo de moagem e a detecção dos rejeitos na saída do 

separador é de 7 minutos. Portanto, é necessário introduzir um atraso nas variáveis 

relacionadas à entrada do moinho. A Tabela 2 mostra os atrasos de tempo para 

cada variável de entrada. 

 

Tabela 2 - Variáveis de processo previamente selecionadas através do 
conhecimento e estudo do processo e seus atrasos de tempo introduzidos 

Descrição da variável Nome da tabela Unidade 
Atraso 

introduzido 
(min) 

(I) Pedido de clínquer Clínquer_% % 7 

(I) Porcentagem de escória Escória_% % 7 

(I) Porcentagem de pozolana Pozo_% % 7 

(I) Porcentagem de gesso Gesso_% % 7 

(I) Totalizador da balança Balanca_Ton Ton/h 7 

(I) Tipo de cimento Tipo_Cimento - 0 

(II) Nível de enchimento da câmara 1 Nível_K1 % 7 

(II) Nível de enchimento da câmara 2 Nível_K2 % 0 

(III) Potência do motor principal Motor_kWh kWh 0 

(III) Corrente do motor principal Motor_A A 0 

(IV) Pressão de entrada do moinho PE_Moinho mbar 7 

(IV) Pressão de saída do moinho PS_Moinho mbar 0 

(V) Elevador de saída Elev_Saída_A A 0 

(VI) Elevador de entrada do moinho ou retorno Retorno_A A 0 

(VII) Temperatura do cimento Temp_Cimento ºC 0 

(VIII) Velocidade de rotação do separador Rotocao_Sep % 0 

(VIII) Pressão de saída do separador PS_Separador mbar 0 

(IX) Pressão diferencial do filtro PS_Filtro mbar 0 

(X) Corrente do exaustor Exaustor_A A 0 

(XI) Elevador de cimento Elev_Cimento_A A 0 

    

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

 

4.3.2 Coleta de dados 

 
Neste tópico estão descritos os procedimentos realizados para coleta dos dados do 

processo de moagem de cimento, assim como as informações provindas das 

análises laboratoriais da fábrica. A coleta e armazenamento dos dados foram 

realizados no decorrer deste mestrado. 
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Durante o processo de fabricação do cimento, as fábricas realizam coletas do 

produto e analisam em laboratório sua finura. Para desenvolvimento do modelo 

matemático, é essencial adquirir os valores da finura durante a produção regular dos 

variados tipos de cimentos, uma vez que para realizar o treinamento supervisionado 

dos modelos de regressão, é fundamental obter as variáveis previsoras (dados 

mensuráveis do circuito de moagem no momento da produção de cimento) e os 

rótulos (a finura analisada em laboratório). 

 

O procedimento de amostragem foi realizado pelos operadores da área, que 

coletaram o material pontualmente na etapa do produto final e o levaram ao 

laboratório para análise a cada 3 horas, em média. Este período pode variar devido 

a circunstâncias imprevistas. Portanto, o tempo de coleta nem sempre será 

periódico. Essas análises laboratoriais costumam demorar 1 hora para ficarem 

prontas, em média, contando o tempo de amostragem de 10 minutos. Após a 

conclusão dos testes de laboratório, os operadores armazenam os dados analisados 

e a data e hora de amostragem para correlacionar com outras variáveis de processo 

em um banco de dados estruturado, por meio de uma interface de plataforma web 

em cakephp (framework escrito em PHP) desenvolvida pela autora durante este 

trabalho, conforme mostra a Figura 14. 

 

As variáveis de entrada selecionadas e apresentadas na Tabela 2 da subseção 4.3.1 

foram coletadas por meio dos sensores que estão instalados ao longo do circuito de 

moagem do processo 1. Como anteriormente mencionado, o software Databridge foi 

utilizado para leitura e armazenamento destes dados.  

 

Os dados obtidos referem-se à produção de dois tipos diferentes de cimento. O 

cimento tipo 1 (CP IV-32) deve ter uma finura de 8% e um desvio padrão de ± 2%, e 

o cimento tipo 2 (CP II-Z40) deve ter uma finura de 1,5% e um desvio padrão de ± 

0,5%. 
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Figura 14 - Plataforma web desenvolvida para inserção de dados de análises 
laboratoriais da finura do cimento 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 
 
4.3.3 Pré-processamento dos dados 

 

Após finalizada a coleta de dados, foi realizada a etapa de pré-processamento. O 

objetivo desta etapa é eliminar dados redundantes, incompletos ou incorretos. A 

Tabela 3 apresenta as características estatísticas dos dados brutos recebidos da 

planta considerando os dois tipos de cimento. As medidas de posição (média, 

mediana e moda) são importantes para localizar a distribuição dos dados brutos 

sobre o eixo de variação da variável em questão. Já as de dispersão (desvio padrão, 

por exemplo) auxiliam a identificar o quanto os dados se apresentam dispersos em 

torno da região central. As medidas de assimetria e curtose indicam a falta de 

simetria de uma determinada distribuição de frequência e o grau de achatamento da 

curva da função de distribuição de probabilidade, respectivamente.  

 

Trabalhos anteriores para prever a finura através de modelos matemáticos 

apresentaram técnicas com base em análise estatística para limpeza e tratamento 

dos dados, contudo a maioria não intensificou este processo. Em Mejić (2019), as 

faixas operacionais consideradas normais para cada variável de entrada foram 

consultadas com a equipe de processo para auxiliar na detecção de outliers. Em 

Stanišić (2015), a regra 3σ descrita em Pearson (2001) foi utilizada para remover 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_(matem%C3%A1tica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_probabilidade
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outliers, além das análises realizadas por Mejić (2019). A proposta feita por Pani e 

Mohanta (2015) intensifica o tratamento de dados brutos e utiliza mais duas 

técnicas: boxplot e identificador de Hampel, detalhado em Pearson (2001). 

Diferentemente desses trabalhos, a presente pesquisa aborda três técnicas 

principais de análise e tratamento dos dados: análises gráficas, z-score, boxplot e 

também utiliza o algoritmo de floresta de isolamento (IForest). 

 

Tabela 3 - Características estatísticas dos dados brutos recebidos da planta 
considerando os dois tipos de cimentos 

Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 

Clínquer_% -0,528 76,841 61,698 5,617 -3,338 34,067 

Escória_% -0,072 26,660 4,130 6,274 1,741 2,467 

Pozo_% -0,232 27,918 15,168 7,449 -0,596 -0,350 

Gesso_% 0,006 4,000 2,233 0,627 0,154 -0,616 

Balanca_Ton -0,826 107,030 82,922 10,463 -1,878 12,524 

Tipo_Cimento 1,000 2,000 1,200 0,400 1,495 0,234 

Nível_K1 0,608 96,803 85,056 7,960 -3,423 23,731 

Nível_K2 0,608 100,752 66,871 19,811 -0,906 1,353 

Motor_kWh 2740,810 3657,408 3175,249 174,818 -0,338 -0,804 

Motor_A 61,166 81,622 70,861 3,901 -0,338 -0,804 

PE_Moinho -13,907 1,261 -1,689 0,892 -4,359 57,687 

PS_Moinho -49,257 5,464 -9,079 4,619 -4,614 41,494 

Elev_Saída_A 40,024 85,363 56,209 7,527 0,894 0,636 

Retorno_A 34,708 76,193 48,246 6,474 0,970 0,868 

Temp_Cimento 71,670 121,735 94,565 6,623 0,154 0,420 

Rotocao_Sep 59,709 93,343 69,841 7,355 1,117 0,584 

PS_Separador -65,870 -46,117 -58,418 5,900 -0,126 -1,490 

PS_Filtro -75,994 -58,246 -70,801 2,857 0,053 -0,294 

Exaustor_A 78,179 105,048 92,621 1,900 -0,714 9,315 

Elev_Cimento_A 32,848 57,962 43,917 3,673 0,135 0,136 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Devido a falhas durante a aquisição ou armazenamento dos dados em alguns dias, 

foram detectados valores nulos em algumas variáveis de processo. Além disso, 

devido a diversos problemas como amostragem durante a parada do moinho, falha 

na dosagem de materiais durante o processo de moagem de cimento, bem como 

dados laboratoriais inseridos incorretamente por operadores na plataforma web, 

estas amostras foram consideradas como outliers. Resultados estatísticos 
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descritivos foram utilizados para cada variável de entrada para identificar essas 

anomalias mencionadas, além do uso de histogramas e diagramas de dispersão.  

 

Outras anomalias foram identificadas através da implementação da pontuação 

padrão, popularmente conhecida como z-score (HODGE; AUSTIN, 2004). Por meio 

desse método é possível detectar outliers relacionados a problemas de medição dos 

sensores físicos instalados como mau funcionamento, calibração, dentre outros 

fatores. Z-score dá uma ideia de quantos desvios padrão acima ou abaixo da média 

os dados estão: 

 

𝑍 =  
𝑥𝑖 −  �̅�

𝜎
 

 

(19) 

 

Sendo 𝜎 é o desvio padrão da variável 𝑥𝑖, e �̅� é a média. 

 

A informação pode ser considerada uma anomalia se o z-score estiver acima de +3 

ou abaixo de -3, ou seja, | 𝑍 | >  3 , seguindo a mesma fórmula e abordagem da 

regra 3𝜎. Para cada variável de entrada, a faixa de valores considerada como 

funcionamento normal foi discutida com a equipe de processo da planta, observando 

dados históricos para auxiliar na detecção de anomalias. 

 

A partir do levantamento bibliográfico realizado sobre os principais métodos para 

remoção de outliers, e após a análise realizada com o z-score, foi utilizado o boxplot 

(gráfico de caixa). O boxplot é um gráfico utilizado para avaliar a distribuição 

empírica dos dados, fornecendo assim um meio complementar para desenvolver 

uma perspectiva sobre o caráter dos dados. As medidas estatísticas descritivas 

como o mínimo, máximo, primeiro quartil, segundo quartil ou mediana e o terceiro 

quartil formam o boxplot (Figura 15). Os limites inferior e superior de detecção de 

outlier são dados por: 

 

● Limite Inferior = Primeiro Quartil – 1,5 * (Terceiro Quartil – Primeiro Quartil); 

● Limite Superior = Terceiro Quartil + 1,5 * (Terceiro Quartil – Primeiro Quartil). 
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Figura 15 - Estrutura básica do boxplot 

 

Fonte: Oliveira, 2019. 

 

 

Por fim, além das análises estatísticas e gráficas, foi utilizado o algoritmo IForest. 

Este método viabilizou a identificação de amostras consideradas como outliers além 

das anomalias previamente identificadas e tratadas através de métodos estatísticos.  

 

As técnicas mencionadas foram aplicadas separadamente ao conjunto de dados. Os 

outliers foram removidos deste conjunto para que não dificultasse o treinamento dos 

modelos (LIU, H.; SHAH; JIANG, 2004). O desempenho após a aplicação dessas 

técnicas foi avaliado por meio da determinação dos resultados estatísticos 

descritivos, apresentados na Tabela 4, comparando com os dados brutos recebidos 

da fábrica na Tabela 3. 

 

Assim, o conjunto de dados para treinamento dos modelos foi composto por 750 

amostras, sendo 162 para validação. Ao contrário dos trabalhos anteriores, os quais 

realizaram escalonamento dos dados para um intervalo de [0,1] ou [-1,1], o conjunto 

de dados obtido foi processado removendo a mediana e escalonando os dados de 

acordo com o intervalo interquartil (IQR - Intervalo entre o 1º quartil (25º quantil) e o 

3º quartil (75º quantil)). A mediana e o IQR geralmente fornecem melhores 

resultados caso ainda haja algum tipo de outlier no conjunto de dados. Para isso, o 

RobustScaler da biblioteca sklearn foi empregado (PEDREGOSA et al., 2011). 
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Tabela 4 - Estatísticas descritivas das variáveis de entrada após a aplicação de 
métodos de tratamento de dados e de detecção de outlier considerando os dois tipos 

de cimentos 

Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 

Clínquer_% 49,500 74,000 61,515 4,581 -0,133 -0,485 

Escória_% 0,000 19,350 2,756 4,117 1,483 2,108 

Pozo_% 0,000 27,920 16,339 6,098 -0,379 -0,148 

Gesso_% 1,430 3,550 2,200 0,591 0,525 -1,219 

Balanca_Ton 58,320 107,030 82,808 8,770 -0,391 -0,429 

Tipo_Cimento 1,000 2,000 1,216 0,411 1,384 -0,085 

Nível_K1 71,000 96,800 86,048 5,530 -0,837 0,118 

Nível_K2 21,000 100,750 65,349 18,057 -0,498 0,045 

Motor_kWh 2740,810 3517,820 3166,733 175,683 -0,384 -0,864 

Motor_A 61,170 78,510 70,671 3,921 -0,384 -0,865 

PE_Moinho -4,500 1,260 -1,607 0,722 0,306 1,489 

PS_Moinho -16,800 2,390 -9,134 2,859 0,531 1,949 

Elev_Saída_A 40,020 85,360 56,134 7,662 0,853 0,520 

Retorno_A 34,710 70,500 48,360 6,575 0,920 0,552 

Temp_Cimento 71,670 121,740 94,856 6,791 0,102 0,349 

Rotocao_Sep 60,760 92,470 70,737 7,235 1,113 0,372 

PS_Separador -65,870 -47,350 -58,851 5,530 -0,175 -1,527 

PS_Filtro -75,990 -58,250 -71,133 2,738 -0,055 -0,463 

Exaustor_A 86,000 96,740 92,626 1,726 -0,735 1,343 

Elev_Cimento_A 34,350 55,000 43,662 3,672 0,164 -0,031 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Com poucas exceções, os algoritmos de AM não funcionam bem quando os 

atributos numéricos possuem escalas muito diferentes. Após a aplicação desta 

transformação de escalonamento de dados, estes se aproximaram mais de uma 

distribuição normal. 

 

4.3.4 Seleção de subconjuntos de variáveis de entrada  

 
Separar variáveis importantes de variáveis irrelevantes para desenvolvimento do 

modelo matemático de previsão é um processo que deve ser realizado de forma 

cuidadosa (MEJIĆ et al., 2019). Primeiramente, as variáveis de entrada foram 

escolhidas com base no estudo sobre o processo de moagem do cimento em 

colaboração com a fábrica, conforme mostra a Tabela 1. Em seguida, foi realizada a 
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análise de covariância entre os atributos usando o coeficiente de correlação de 

Spearman, frequentemente denotado por 𝜌.  

 

Uma correlação entre as variáveis Retorno_A e Elev_Saída_A pode ser identificada 

a partir do conhecimento do processo, uma vez que o elevador fornece informações 

sobre a quantidade de material que sai do moinho, e os rejeitos indicam a 

quantidade de material que sai do separador e retorna para o moinho ou silo de 

produto final. A variável PS_Separador equivale à pressão na entrada do filtro, pois 

este equipamento está localizado à frente do separador. Portanto, apresentará uma 

alta correlação com a variável PS_Filtro. A variável Clínquer_% é a que mais 

impacta a variável Balanca_Ton, uma vez que a porcentagem de clínquer inserida 

no moinho compreende uma faixa de 70 a 90 % da alimentação total.  

 

Os subconjuntos de variáveis de entrada devem conter informações relevantes 

sobre o processo de moagem de cimento para controlar a finura. Porém, atributos 

altamente correlacionados podem dificultar o treinamento da rede neural devido à 

inserção de informações redundantes, aumentando desnecessariamente a 

complexidade, e também os mínimos locais (STANIŠIĆ et al., 2015). O coeficiente 

de Spearman foi utilizado para identificação de altas correlações entre atributos, 

sejam elas lineares ou não. Por causa disso, algumas variáveis de entrada foram 

separadas em dois subconjuntos distintos, conforme a Tabela 5. 

 

O tipo de cimento a ser produzido é controlado pela velocidade do rotor do 

separador. Portanto, a variável Tipo_Cimento será adicionada a ambos os 

subconjuntos, bem como a dosagem de cada material (Clínquer_%, Escória_%, 

Pozolana_% e Gesso_%) para preservar as informações do processo que afetam a 

finura do cimento. Além destas, a pressão do ar na saída do separador também foi 

incluída, já que a estratégia de controle da finura pode mudar. 

 

A partir da aplicação da correlação de Spearman e também de acordo com a equipe 

de processo da fábrica, as variáveis Temp_Cimento, Exaustor_A, PE_Moinho e 

PS_Moinho foram removidas de ambos os subconjuntos, pois não impactaram 

diretamente na finura do cimento. Os níveis de enchimento das câmaras 1 e 2 
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(Nível_K1 e Nível_K2) também não apresentaram correlação significativa com a 

finura do cimento.  

 

Tabela 5 - Variáveis de entrada separadas em dois subconjuntos devido ao alto grau 
de correlação entre elas   

Subconjunto 1 Subconjunto 2 ρ 

Clínquer_% Balanca_Ton 0,91 

Motor_A Motor_kWh 0,90 

Retorno_A Elev_Saída_A 0,88 

PS_Separador PS_Filtro 0,85 

PE_Moinho PS_Moinho 0,80 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Assim, a partir dos subconjuntos mostrados na Tabela 5, novos subconjuntos foram 

selecionados a partir da análise do processo e do coeficiente de Spearman. A 

Tabela 6 apresenta o resultado obtido. Em seguida, o algoritmo MI foi aplicado para 

quantificar o quanto cada subconjunto representa a finura do cimento. 

 

O resultado após a execução do algoritmo de informação mútua apresentou que o 

subconjunto 1 contém 98 % de informações que representa finura, enquanto que o 

subconjunto 2 contém apenas 70 %. Por este motivo, o subconjunto 1 de variáveis 

de processo de entrada foi selecionado para o desenvolvimento de modelos 

matemáticos para estimar a finura do cimento. 

 

Tabela 6 - Subconjuntos finais de variáveis de entrada 

Subconjunto 1 Subconjunto 2 

Clínquer_% Balanca_Ton 

Motor_A Motor_kWh 

Retorno_A Elev_Saída_A 

PS_Separador PS_Filtro 

Escória_% Escória_% 

Pozolana _% Pozolana _% 

Gesso_% Gesso_% 

Rotocao_Sep Rotocao_Sep 

Tipo_Cimento Tipo_Cimento 

Elev_Cimento_A Elev_Cimento_A 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
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4.3.5 Projeto dos modelos matemáticos 

 
Duas topologias de modelos de rede neural artificial e um modelo MVS para estimar 

a finura do cimento foram projetados conforme descrito abaixo. 

 
4.3.5.1 Rede neural artificial perceptron multicamadas 

 
As redes neurais perceptron multicamadas (RNPMC) aprendem diretamente com os 

dados de entrada e armazenam o conhecimento dentro dos neurônios 

computacionais e dos pesos de conexão (HAYKIN, 2001). Elas podem representar 

relacionamentos complicados de dados. 

 

Como apresentado no referencial teórico, este método tem sido amplamente 

utilizado para resolver problemas complexos, desde que contemple um número de 

neurônios suficiente. 

 

Uma das principais decisões para o desenvolvimento e obtenção de resultados 

satisfatórios de uma rede neural artificial é a seleção de hiperparâmetros. 

Infelizmente, não existe um método padrão para determinar a topologia ideal de uma 

rede neural. Isso é decidido principalmente pela escolha do conjunto de 

hiperparâmetros que produz o menor erro (PANI; MOHANTA, 2015). 

 

Os métodos empíricos e de pesquisa de grade (grid search) foram utilizados para 

obter o conjunto apropriado de hiperparâmetros neste trabalho. O grid search é uma 

ferramenta que realiza uma busca exaustiva nos valores dos parâmetros 

especificados para um estimador (PEDREGOSA et al., 2011). 

 

Uma prática comum adotada pelos cientistas de dados na escolha de número de 

neurônios é formar camadas ocultas com cada vez menos neurônios, em geral, 

aumentar o número de camadas é melhor do que aumentar o número de neurônios 

por camadas. A abordagem adotada foi inicializar o processo de treinamento com 

uma camada, até verificação de sobreajuste.  

 

O modelo de rede neural para prever a finura do cimento foi desenvolvido com base 

nos resultados dos testes de laboratório e nos dados de processo pré-processados, 
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descritos na Seção 4.3.3 e 4.3.4. A RNPMC desenvolvida nesta pesquisa tem uma 

camada oculta com 100 neurônios. A função de ativação utilizada foi a função ReLU 

(HAHNLOSER; SEUNG, 2001). A camada de saída tem uma ativação linear: 

 

𝑓(𝑥) = 𝑥 
 

(20) 

 

O solver otimizador escolhido através de pesquisa bibliográfica, e também pela 

ferramenta grid search foi o Adam. O algoritmo de retropropagação Adam forneceu 

resultados melhores que Levenberg-Marquardt e todos os outros disponíveis na 

biblioteca TensorFlow (ABADI et al., 2015) durante o treinamento da rede neural por 

meio da realização de testes empíricos e com o grid search.  

 

Os autores Kingma e Ba (2015) propuseram parâmetros padrões para o algoritmo 

de otimização Adam: 𝛽1 = 0,9, 𝛽2 = 0,999, 𝜀 = 10−8 e 𝛼 = 0,001. Eles mostraram 

empiricamente que Adam funciona bem com esses parâmetros e se compara 

favoravelmente a outros algoritmos de método de aprendizagem adaptativo. Por 

esse motivo e por apresentarem bons resultados nos testes realizados nesta 

pesquisa, esses parâmetros foram utilizados. 

 

A última etapa foi a configuração da inicialização dos pesos da rede neural. Como a 

abordagem selecionada foi a utilização da função de ativação ReLU, a inicialização 

de pesos recomendada para este tipo é a He. Esta pode acelerar consideravelmente 

o treinamento da rede neural artificial (GERÓN, 2019).   

 
 

4.3.5.2 Redes neurais de função de base radial 

 
Os parâmetros tais como os vetores centrais 𝑐𝑗, o σ, que controla a propagação da 

função em torno do centro, o número de neurônios 𝑁 da camada escondida e os 

pesos 𝑤𝑘𝑗 devem ser otimizados para que o erro de previsão seja minimizado.  

 

Para o desenvolvimento da RNFBR, primeiramente os vetores centrais 𝑐𝑗 foram 

inicializados através do algoritmo k-médias, proposto inicialmente por Moody e 
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Darken (1989). Os parâmetros σ e 𝑁 foram escolhidos através da ferramenta de grid 

search.  

 

Neste trabalho, a camada oculta da rede neural desenvolvida tem 30 neurônios com 

a função de ativação de base radial gaussiana, a qual realiza uma transformação 

não linear das entradas. A camada de saída possui neurônios lineares que 

produzem saídas lineares. O algoritmo de retropropagação Adam foi utilizado para 

determinar os parâmetros dos pesos 𝑤𝑘𝑗  da rede. 

 
4.3.5.3 Máquina de vetores de suporte 

 
 

Para obtenção de um modelo de estimação ε-SV bem-sucedido, faz-se importante a 

adequada seleção dos hiperparâmetros. Felizmente, poucos são os parâmetros 

necessários para ajuste do algoritmo.  

 

Os parâmetros de regularização do modelo que requerem ajustes são a constante 𝐶, 

a função kernel e o erro ε.  Com o auxílio da ferramenta grid search, a função kernel 

que apresentou o melhor resultado durante os testes foi a função de base radial 

gaussiana, descrita na Seção 3.7. A constante C selecionada foi 4, com um 𝜀 = 0,1. 

 
 

4.3.6 Análise do desempenho dos modelos  

 

Para avaliar o desempenho dos modelos, foi utilizado o MSE, por ser uma medida 

típica de desempenho para problemas de regressão. Ele dá uma ideia da 

quantidade de erros gerados pelo sistema em suas previsões, com um peso maior 

para grandes erros: 

 

 

 

 

Em que 𝑛 representa o número de instâncias no conjunto de dados, �̂�𝑖 é o vetor que 

representa os valores de laboratório e 𝑦𝑖 são os valores previstos. 

 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1             

 

(21) 
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O erro médio absoluto também foi usado como uma métrica complementar: 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑ |𝑦𝑖 − �̂�𝑖|𝑛

𝑖=1             

 

(22) 

 

 

4.3.7 Realização de testes e validação do modelo que obteve melhor 

performance 

 

Nesta fase do projeto foram realizados testes com objetivo de validar os modelos de 

estimativa de finura do cimento desenvolvidos. Primeiramente, os sistemas foram 

validados com base em um conjunto de dados reservado para validação, e, em 

seguida, os modelos que obtiveram performance satisfatória foram implementados 

como sensores virtuais e instalados na fábrica para validação. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

5.1 RESULTADOS DOS DESEMPENHOS DOS MODELOS  

 

Os modelos matemáticos descritos precisam ser treinados para ajustar o modelo aos 

dados. Uma técnica comum, e também a mais utilizada para dividir o conjunto de 

dados em trabalhos anteriores, é a utilização de uma fração dos dados para 

treinamento e o restante para teste. No entanto, esses modelos tendem a se ajustar 

excessivamente (overfitting), o que reduz sua precisão quando testados com dados 

mais gerais que não estavam no conjunto de treinamento do modelo (GERÓN, 

2019). Portanto, a partir do conjunto de dados contendo 750 amostras, o método de 

validação cruzada foi utilizado para treinar os modelos. Essa técnica consiste em 

dividir o conjunto de dados em 𝑛 subconjuntos (folds) mutuamente exclusivos do 

mesmo tamanho. Cada modelo é treinado com uma combinação diferente desses 

subconjuntos e validado em relação à parte restante. 

 

As Figuras 16, 17 e 18 mostram, respectivamente, o desempenho dos modelos 

RNPMC, RNFBR e ε-SV, quando testados em um conjunto de dados de 162 

amostras reservado para validação. Os resultados evidenciaram a capacidade dos 

modelos de prever a finura.  

 

Embora todos os modelos tenham sido desenvolvidos com base nos critérios do 

MSE, para fazer um melhor julgamento sobre eles, o MAE também foi determinado. 

Um bom modelo deve ter valores MAE e MSE próximos de 0. 

 

Para seleção do melhor modelo, o conjunto de dados foi testado 30 vezes para cada 

algoritmo usando validação cruzada com 10 folds (𝑛 =  10). Em cada um dos 30 

testes, a semente geradora (parâmetro random state) variou de 1 a 30. Este 

parâmetro afeta a ordem dos índices e controla a aleatoriedade de cada fold. 
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Figura 16 - Comparação entre a finura obtida por meio da análise de laboratório na 
peneira 44 μm (nº 325) e a estimada pela RNPMC no conjunto de dados de 

validação, com base no subconjunto de variáveis de entrada 1 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Figura 17 - Comparação entre a finura obtida por meio da análise de laboratório na 
peneira 44 μm (nº 325) e a estimada pela RNFBR no conjunto de dados de 

validação, com base no subconjunto de variáveis de entrada 1 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
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Figura 18 - Comparação entre a finura obtida por meio da análise de laboratório na 
peneira 44 μm (nº 325) e a estimada pelo ε-SV no conjunto de dados de validação, 

com base no subconjunto de variáveis de entrada 1 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

De acordo com as médias MSE e MAE obtidas após este teste, o modelo ε-SV 

apresentou o melhor resultado em todos os 30 testes realizados, alcançando um 

MSE de 0,641 e um MAE de 0,614. O modelo RNPMC ficou em segundo lugar, com 

um MSE de 0,704 e um MAE de 0,651, conforme a Tabela 7. 

 
Os testes de Friedman e Nemenyi foram realizados para provar estatisticamente que 

um algoritmo supera o outro (FRIEDMAN,1931; NEMENYI, 1963).   

 

O teste de Nemenyi resultou em um valor de 1 para o modelo ε-SV, 2 para RNPMC 

e 3 para RNFBR. A distância crítica da Figura 19 é CD = 0,595, o que indica que a 

distância entre os modelos deve ser maior que este valor para caracterizá-la como 

uma diferença significativa.  Assim, comparando o modelo ε-SV e RNFBR, obtém-se 

CD = 2 (3-1), enquanto ε-SV e RNPMC, CD = 2 (2-1), concluindo que há diferença 

estatística entre todos os modelos. 
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Tabela 7 - 30 testes realizados para treinamento dos modelos com validação 
cruzada variando a semente geradora 

Radom 
State 

RNPMC RNFBR ε-SV  

MSE MAE MSE MAE MSE MAE 

Semente 1 0,820 0,688 0,916 0,764 0,636 0,613 

Semente 2 0,779 0,688 0,865 0,734 0,633 0,611 

Semente 3 0,755 0,678 0,841 0,722 0,638 0,615 

Semente 4 0,749 0,672 0,816 0,706 0,633 0,612 

Semente 5 0,737 0,670 0,819 0,703 0,636 0,613 

Semente 6 0,729 0,665 0,812 0,697 0,636 0,613 

Semente 7 0,721 0,664 0,809 0,698 0,639 0,614 

Semente 8 0,719 0,662 0,805 0,689 0,639 0,613 

Semente 9 0,718 0,660 0,809 0,685 0,643 0,615 

Semente 10 0,717 0,658 0,801 0,686 0,642 0,615 

Semente 11 0,714 0,656 0,802 0,692 0,641 0,614 

Semente 12 0,713 0,656 0,801 0,687 0,644 0,615 

Semente 13 0,709 0,656 0,797 0,683 0,644 0,615 

Semente 14 0,708 0,654 0,789 0,684 0,645 0,616 

Semente 15 0,705 0,652 0,783 0,677 0,644 0,615 

Semente 16 0,703 0,651 0,779 0,677 0,644 0,615 

Semente 17 0,702 0,650 0,779 0,683 0,643 0,615 

Semente 18 0,701 0,649 0,744 0,678 0,643 0,615 

Semente 19 0,701 0,649 0,774 0,677 0,643 0,615 

Semente 20 0,699 0,648 0,744 0,673 0,642 0,615 

Semente 21 0,699 0,648 0,734 0,670 0,642 0,614 

Semente 22 0,700 0,648 0,741 0,678 0,643 0,615 

Semente 23 0,699 0,648 0,734 0,673 0,643 0,615 

Semente 24 0,698 0,646 0,744 0,675 0,643 0,615 

Semente 25 0,696 0,646 0,728 0,668 0,643 0,615 

Semente 26 0,695 0,645 0,719 0,661 0,642 0,615 

Semente 27 0,694 0,645 0,722 0,665 0,643 0,615 

Semente 28 0,694 0,644 0,722 0,669 0,643 0,615 

Semente 29 0,693 0,644 0,722 0,665 0,643 0,615 

Semente 30 0,693 0,643 0,72 0,673 0,643 0,615 

Média 0,704 0,651 0,779 0,686 0,641 0,614 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Para decidir se os erros de predição obtidos são aceitáveis, deve-se considerar a 

aplicação do modelo. Como os processos apresentados por Mejić (2019) e Stanišić 

(2015) são semelhantes ao processo 1 indicado neste trabalho, as comparações dos 

resultados são factíveis. 
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Figura 19 - Teste de Friedman e Nemenyi realizados com base nos resultados dos 
30 testes 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

O modelo RNPMC usando pré-processamento intensivo de dados e ajuste de 

hiperparâmetros por grid search produziu um MSE de 0,704, em comparação com 

os modelos RNPMC relatados em Stanišić (2015) e Mejić (2019), os quais 

alcançaram um MSE de 1.01 e 0.90, respectivamente. 

 

Os testes de laboratório da indústria de cimento referentes ao processo 1 mostram 

um desvio padrão de ± 1 nos resultados de finura. Assim, além de apresentar 

resultados melhores que os trabalhos anteriores, os modelos desenvolvidos 

atendem aos requisitos básicos de erro de estimativa aceitável nesta planta. Dessa 

forma, os modelos ε-SV e RNPMC foram selecionados para implementação como 

sensores virtuais. 

 

5.2 DESEMPENHO DOS SENSORES VIRTUAIS 

 

Os sensores virtuais desenvolvidos com base no modelo ε-SV e RNPMC foram 

implementados na fábrica para validação. Este teste foi realizado por 15 dias 

durante a produção real de cimento do processo 1. A finura foi prevista pelo sistema 
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a cada 5 minutos e determinada pelo laboratório a cada 3 horas, em média, 

totalizando 67 resultados laboratoriais. 

 

Nos casos em que ocorreram problemas relacionados à dosagem de material, a 

finura estimada representará um valor diferente em comparação à desejada, uma 

vez que este sensor virtual leva em consideração cada material da receita de 

cimento. Como essas situações geralmente ocorrem em um curto período, os 

operadores não controlam a finura. Portanto, esses ruídos foram eliminados dos 

gráficos nas Figuras 20 e 21. Ruídos relacionados a momentos próximos à partida e 

parada do moinho também foram eliminados do gráfico. 

 

A Figura 20 mostra os resultados do sensor virtual baseado no modelo RNPMC, 

obtendo MSE 0,86 e o MAE 0,79. A Figura 21 apresenta os resultados do sensor 

virtual baseado no modelo ε-SV, com MSE de 0,92 e MAE de 0,85. O sensor virtual 

baseado na RNPMC é mais estável em suas previsões do que o baseado no modelo 

ε-SV, visto que este último demonstrou maior variação na previsão de finura em um 

curto período. Além disso, um modelo é avaliado por sua capacidade de 

generalização. O sistema baseado em redes neurais artificiais perceptron 

multicamadas, treinado com o algoritmo de retropropagação Adam teve maior 

capacidade de generalização, superando o ε-SV quando testando durante o 

processo de moagem de cimento. 

 

Pode-se observar na Tabela 7 que, embora a média do MSE do modelo baseado em 

RNPMC tenha superado o ε-SV, o MAE está muito próximo. A métrica MAE é 

recomendada como melhor métrica para esses tipos de problemas do que MSE 

(PANI; MOHANTA, 2013). 

 

Os sensores virtuais responderam significativamente antes dos resultados do 

laboratório, pois detectaram rapidamente a variação de finura durante o processo. 

Além disso, eles foram projetados em um processo que produz dois tipos de 

cimento, o que é um diferencial em relação a trabalhos anteriores na área. Desse 

modo, este sistema também é capaz de identificar imediatamente quando a planta 

produz cimento tipo 1, que corresponde a uma finura acima de 7 %, ou cimento tipo 

2, que é mais fino. 
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Os resultados demonstraram a robustez do sensor virtual baseado em RNPMC para 

detectar variações de finura com precisão. O sensor virtual baseado em RNPMC 

está instalado atualmente na fábrica e é continuamente utilizado pelos operadores, 

uma vez que auxilia nas ações corretivas para manter a finura desejada. 

 

Figura 20 - Informações sobre a finura do cimento fornecidas pelo laboratório e o 
pelo sensor virtual com base no modelo RNPMC durante a produção regular de 

cimento 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Figura 21 - Informações sobre a finura do cimento fornecidas pelo laboratório e pelo 
sensor virtual com base no modelo ε-SV durante a produção regular de cimento 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho apresenta o projeto de modelos baseados em RNPMC, RNFBR e ε-SV 

para previsão on-line da finura do cimento no processo de moagem e 

posteriormente, a implementação dos modelos baseados em RNPMC e ε-SV como 

sensores virtuais. Essa implementação é uma tarefa complexa e demorada e 

depende do conhecimento do processo. 

 

O pré-processamento dos dados brutos foi realizado de forma intensificada, o que 

permitiu a retirada de informações inconsistentes e redundantes, o dimensionamento 

de características, e também a identificação de dados fora da normalidade por meio 

de conhecimento do processo, da utilização de métodos estatísticos e também do 

algoritmo IForest. Três modelos matemáticos supervisionados foram desenvolvidos 

com base no subconjunto de variáveis de entrada 1 obtido através do conhecimento 

do processo, da correlação de Spearman e do algoritmo MI. Os modelos baseados 

em RNPMC e ε-SV apresentaram maior capacidade de estimar a finura e foram 

implementados como sensores virtuais. O sistema foi testado durante 15 dias na 

produção regular de cimento do processo 1. Os testes de laboratório realizados após 

a instalação dos sensores virtuais demonstram a capacidade dos sistemas de prever 

a finura, com ênfase no sensor virtual baseado em RNPMC. 

  

Por meio da estimativa de finura deste sensor virtual, os operadores agora podem 

tomar as ações corretivas adequadas e eliminar situações que levam à produção de 

cimento com finura inadequada. Assim, a previsão on-line de finura do cimento 

auxilia a equipe de operação do processo a manter a qualidade do produto, o que 

proporcionará uma melhoria no processo de moagem, com aumento da eficiência 

energética, redução do consumo específico de energia, além de impactos positivos 

no meio ambiente.  

 

Como o algoritmo utiliza valores históricos de variáveis de entrada e saída desejada, 

ele pode ser aplicado a outros tipos de processos industriais com produção 

contínua. 
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Sugere-se a implementação do controle automático de velocidade de rotação do 

rotor do separador baseado nas informações on-line de finura, uma vez que os 

sensores virtuais desenvolvidos podem auxiliar na redução do desvio padrão da 

finura do cimento produzindo e como consequência, na redução do consumo 

energético.  

 

É importante avaliar o impacto de eventuais situações que possam ocorrer no 

processo de moagem. Embora a detecção de mudança de tipo de cimento a ser 

produzido tenha sido bem sucedida, a mudança de fornecedores de material, adição 

de diferentes aditivos, dentre outros eventos, pode causar um erro de previsão maior 

do que o MAE máximo alcançado no desenvolvimento dos sistemas.  

 

Por fim, é relevante atualizar os modelos de previsão de forma periódica, visto que a 

receita do cimento pode variar, e os modelos são baseados na receita de cada tipo 

de cimento. 
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