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• Caolim[1] é um minério composto de caulinita (e demais
minérios), que por ser da cor branca, é utilizado na fabricação
de papel, cerâmicas, tintas, etc. Em Rio Capim no Pará, o caolim
é encontrado na natureza acompanhado de contaminantes com
cores fortes e comportamentos distintos no que diz respeito à
sua remoção da natureza, comprometendo a qualidade do
produto final.

• Atualmente, a principal propriedade usada para o controle de
qualidade do caolim é a alvura, que é um parâmetro simples
para comparar diferentes minérios de coloração branca. Porém,
o uso da alvura acaba sendo ineficiente nas jazidas de Rio
Capim.

• Uma nova abordagem baseada na teoria de Kubelka-Munk[2]
para transporte de radiação, visando determinar a
concentração de contaminantes via sistema lineares Ax=b, foi
proposta por pesquisadores do departamento de Engenharia de
Minas da UFRGS.

• No sistema linear de estudo, o número de linhas está
associado aos diferentes comprimentos de onda dos
contaminantes considerados e as soluções são as concentrações
de contaminantes.

OBJETIVO

INTRODUÇÃO

Análise dos sistemas lineares, gerados pelo modelo criado para
estimativa de concentração de minérios, quanto à sua
consistência e aspectos computacionais.

METODOLOGIA

Foi utilizado o software MATLAB 2012a, para analisar questões
como existência[3] e unicidade de soluções[3]. Particularmente
baseadas na avaliação numérica do posto e condicionamento do
sistema. Técnicas como a fatoração LU, mínimos quadrados e
decomposição em valores singulares, também foram
empregadas neste trabalho.

RESULTADOS

• Características dos sistemas lineares(amostras) do tipo 62x23:
mal condicionados, tendo um número de condicionamento acima
de 10^6. posto=23 e resultados inconsistentes, pois como
estamos procurando concentrações, não poderíamos ter
resultados negativos, o que aconteceu na maioria das amostras.

• Para contornar este problema, foi usado o método de mínimos
quadráticos, com a restrição que o vetor solução não poderia ter
componentes negativas. Fisicamente obtivemos melhores
resultados usando este método, mas ainda diferentes das
soluções previamente estabelecidas por outros pesquisadores.

• Na figura 1 mostramos a comparação de soluções em uma
amostra.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A confiabilidade das soluções deve ser melhor investigada, pois com um número de condicionamento tão elevado, qualquer pequeno erro de
medida, pode alterar drasticamente a solução do mesmo. Neste sentido, a dificuldade numérica constatada, juntamente com a importância da
aplicação, nos direciona a busca de novos métodos, como estimativa de parâmetros por problemas inversos.
.
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Figura 1. Vetores soluções, onde x foi obtido resolvendo o sistema com o comando linsolve,
x´ via mínimos quadrados não negativos e x2 são dados previamente calculados, enviados
para comparação


