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Resumo 

A produção de alumínio primário é realizada em diversas fábricas ao redor do mundo. Com 

os avanços tecnológicos nas últimas décadas, o alto poder de armazenamento e de 

processamento de dados tem permitido solucionar problemas que anteriormente eram 

considerados extremamente difíceis. Nesse sentido, um novo paradigma surge: a indústria 

4.0, que é baseada em processos inteligentes, gestão integrada, energia gerenciada, alto 

padrão e qualidade. As soluções que permeiam a indústria 4.0 são diversas, dentre eles há as 

técnicas de aprendizado de máquina, que facilitam a interpretação de dados, permitindo criar 

modelos que emulam o comportamento do sistema produtivo com alta precisão e encontrar 

padrões escondidos no imenso conjunto de dados. Esta tese de doutorado propõe modelos 

baseados em técnicas de aprendizado de máquina (Redes Neurais Artificiais, dois algoritmos 

de aprendizado) e aprendizado profundo (Redes de Memória de Longo Prazo) para emular o 

comportamento da temperatura, alumina fluoretada e nível de metal de um forno de redução 

de alumínio primário a partir de várias entradas, utilizando dados reais. Além disso, 

realizou-se agrupamento de fornos com comportamentos semelhantes com o objetivo de 

aumentar a precisão dos modelos mencionados. Os resultados apontam que os modelos 

baseados em Redes de Memória de Longo Prazo são mais precisos que aqueles baseados em 

Redes Neurais Artificiais, entretanto, consomem muito tempo de treinamento. 

Adicionalmente, verificou-se que os agrupamentos melhoram significativamente a precisão 

dos modelos. É importante mencionar que uma extensa revisão da literatura foi feita através 

de uma revisão sistemática que considerou centenas de trabalhos científicos que abordam 

modelagem na área de produção de alumínio primário. 

 

Palavras-Chave: alumínio primário, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, 

modelagem, agrupamento. 
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Abstract 

The production of primary aluminum is carried out in several factories around the world. 

With the technological advances in the last decades, the high power of storage and data 

processing has allowed to solve problems that previously were considered extremely 

difficult. In this sense, a new paradigm emerges: industry 4.0, which is based on intelligent 

processes, integrated management, managed energy, high standards and quality. Many of 

the solutions that permeate industry 4.0 include machine learning techniques that facilitate 

data interpretation, enabling models to emulate the behavior of the production system with 

high accuracy, and to find hidden patterns in the huge data set. This thesis proposes models 

based on machine learning techniques (Artificial Neural Networks, various learning 

algorithms) and deep learning (Long-Term Memory Networks) to emulate the behavior of 

temperature, fluorided alumina and metal level of a pot reduction of primary aluminum from 

several inputs, using real data. In addition, the clustering of furnaces with similar behavior 

was carried out with the aim of increasing the accuracy of the mentioned models. The results 

indicate that the models based on Long-term Memory Networks are more accurate than 

those based on Artificial Neural Networks, but they consume more time in training phase. 

Additionally, it was found that the clusters improve the model's accuracy. It is important to 

mention that an extensive review of the literature was made through a systematic review that 

considered hundreds of scientific studies that approach modeling in the area of primary 

aluminum production. 

 

 

Keywords: primary aluminum, machine learning, deep learning, modelagem, clustering. 
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1. INTRODUÇÃO 

O avanço constante e exponencial da tecnologia nas últimas duas décadas tem 

tornado possível resolver desafios que até então eram considerados intransponíveis. Por 

exemplo, reconhecimento facial e de objetos em uma imagem; conversão de voz para texto e 

vice-versa; processamento de linguagem natural para extração de sentimento em mensagens 

de texto e várias outras facilidades. Isso tudo graças ao aumento da capacidade de 

armazenamento de dados, aliado ao grande poder de processamento dos dispositivos 

eletrônicos da atualidade. 

Paralelamente a esse progresso, destacam-se as descobertas de novas técnicas 

computacionais para ler e extrair conhecimento dos dados em uma área do conhecimento 

chamada Aprendizado de Máquina (AM) ou Machine Learning (ML). Esse tipo de técnicas 

tem ganhado popularidade nos últimos anos, graças aos assistentes pessoais e virtuais 

existentes no mercado: Google Duplex (Google), Siri (Apple), Cortana (Microsoft), Alexa 

(Amazon). As principais empresas de tecnologia do mundo têm investido muitos recursos 

nessa área (O Globo, 2016; Exame, 2017; Tata Consultancy Services, 2018). Esse tipo de 

tecnologia é versátil e tem sido utilizada em diversos campos.  

As indústrias têm se aproveitado do sucesso das técnicas de AM, criando ferramentas 

de tomada de decisões cada vez mais precisas e inteligentes (Accenture, 2018; SENAI, 

2018). Isso tem a ver com a indústria 4.0, que usa tecnologias capazes de unir automação e 

internet. Ela tem ajudado a reduzir o tempo de produção dos produtos e a diminuir o 

desperdício, gerando produtos de melhor qualidade, aumentando a margem de lucro das 

fábricas e ajudando a preservar o meio ambiente (Correio Brasiliense, 2017; Estadão, 2015). 

Além de unir software e hardware, a indústria 4.0 tem como premissa analisar um 

grande volume de dados e possibilitar às máquinas um processo de aprendizagem. Ela é a 

utilização de uma série de tecnologias, como: robótica, simulação virtual, integração de 

sistemas, internet das coisas (IoT), entre outras. 

A indústria do alumínio tem se encaixado nesse contexto, já que a sua produção é 

realizada em larga escala e muito rentável. Uma enorme variedade de produtos é derivada 

desse metal não ferroso, sendo o metal não ferroso mais consumido no mundo todo (Totten 

& MacKenzie, 2003). A produção do alumínio primário é complexa, já que envolvem 

processos elétricos, químicos, físicos e centenas de variáveis monitoradas 24 horas por dia, 

sete dias na semana e 365 dias ao ano (Totten & MacKenzie, 2003; Taylor et al., 2014), uma 

vez que a produção é intermitente. 
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Os fornos de produção de alumínio primário - também conhecidos como fornos 

eletrolíticos ou fornos de redução de alumínio ou células ou cubas eletrolíticas - são 

equipados com sensores que capturam dados periodicamente, armazenando-os em bancos de 

dados. Entretanto, esses dados são subaproveitados, já que, geralmente, os engenheiros de 

processo analisam visualmente as variáveis de controle e usam sua experiência para atuar na 

planta industrial. 

Exposto isso, esses dados podem ser usados para que conhecimento sobre o processo 

de produção de alumínio primário possa ser extraído, a partir do uso de técnicas de AM. 

Esse objetivo genérico constitui a hipótese desse trabalho. 

Constituem-se como ineditismos desta tese: 

1. Realizar o agrupamento de dados provenientes de vários fornos, para gerar modelos 

específicos para cada grupo e estabelecer comparação entre esses modelos e aqueles 

que consideram dados misturados de todos os fornos. Isso tudo com o intuito de 

aumentar a precisão dos modelos; 

2. Usar técnica de aprendizado profundo (deep learning) para construir modelos que 

emulam o comportamento de fornos de redução de alumínio, comparando a precisão 

desse tipo de modelo com outros que consideram aprendizado tradicional. 

1.1 Indústria de Alumínio 

A bauxita (Figura 1a) é a matéria-prima para produção da alumina (Al2O3) (Figura 

1b), que por sua vez, é usada para produzir o alumínio primário (Figura 1c). A alumina é 

produzida através do processo Bayer, que é à base de hidróxido de sódio (NaOH). 

Figura 1.1 - (a) Bauxita (b) Alumina (c) Alumínio Primário 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fonte: World Aluminium (2018). 

A cadeia de produção de alumínio é composta inicialmente pela extração da bauxita 

da natureza. Em seguida, a bauxita sofre refinamento, produzindo a alumina. A alumina 

sofre redução em fornos eletrolíticos, gerando alumínio líquido que passa para a fase de 
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lingotamento. No estado sólido, ele está pronto para ser estocado e comercializado. A figura 

1.2 sumariza a cadeia completa.  

Figura 1.2 – Esquema da cadeia de produção de alumínio primário 

 

 

Por intermédio da figura 1.3, verifica-se que a quantidade produzida de alumínio (em 

milhões de toneladas) por região do globo no período compreendido entre janeiro de 1980 

até julho de 2019. Os três maiores produtores são China, América do Norte e oeste da 

Europa. Em seguida, o Leste e o Centro da Europa, Ásia (exceto China), América do Sul e 

Oceania estão praticamente no mesmo patamar. Como produtores minoritários, estão África 

e países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC). 

Figura 1.3 - Total de milhões de toneladas de alumínio produzido entre janeiro/1980 e julho/2019 em escala 

mundial. 

 

Fonte: World Aluminium (2019). 

O gráfico, representado pela figura 1.4, mostra que de janeiro de 2000 até julho de 

2019, a produção de alumínio, em milhões de toneladas, tem crescido muito na China, 

entretanto, nas regiões demais regiões, a produção tem se mantido constante nesse período. 

Extração da 

bauxita 

Refinamento 

da bauxita 

Produção de 

alumínio primário Lingotamento 

Produção de 

alumina 

Estocagem 

para venda 
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Figura 1.4 - Crescimento da produção e alumínio entre janeiro/2000 até julho/2019. 

 

Fonte: World Aluminium (2019). 

A produção de alumínio primário é realizada através do processo Hall-Héroult, 

conhecido e usado mundialmente. A figura 1.5 sumariza esse processo. A alumina é 

depositada em silos e de tempo em tempo é adicionada no forno eletrolítico. A energia 

elétrica injetada pelos anodos faz com que a reação química da equação 2.1 ocorra. Os gases 

são transportados para a PTG (Planta de Tratamento de Gases), onde sofrem lavagem a seco. 

O alumínio primário, que está depositado no catodo, é extraído para ser transformado em 

diversas commodities, que são comercializadas. 

Figura 1.5 - Sumário do processo de produção de alumínio primário baseado na metodologia Hall-Héroult. 

 

Fonte: Lumley (2010). 

Em uma fábrica de produção de alumínio, há centenas de fornos eletrolíticos e eles 

são dispostos em série, logo, recebem corrente elétrica constante na ordem 180kA, mas esse 

valor pode variar de fábrica para fábrica. Além disso, alguns aditivos químicos são 

importantes para manter o equilíbrio químico do banho eletrolítico (Lumley, 2010): 
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 Criolita: compõem boa parte do banho eletrolítico; 

 Fluoreto de Alumínio: trata-se de uma das matérias-primas que é consumida 

constantemente pelo forno eletrolítico para produzir alumínio primário; 

 Fluoreto de Cálcio: é uma impureza que vem associada à alumina. Ajuda, 

primordialmente, a melhorar a eficiência da corrente elétrica usada pelo forno; 

 Fluoreto de Lítio: essa substância é encontrada em pouca quantidade no banho 

eletrolítico e ajuda, principalmente, a reduzir o ponto de fusão do banho, dentre 

outras vantagens; 

 Fluoreto de Magnésio: também é uma impureza inerente da alumina. Auxilia a 

diminuir a capacidade de o banho eletrolítico absorver o carbono proveniente da 

queima. 

Sendo um processo químico, elétrico, físico, térmico, magnético, bastante complexo 

e considerando que a linha de produção é composta por diversos fornos eletrolíticos que 

funcionam a todo o momento, faz-se necessário realizar controles específicos para cada 

forno, mas isso não é realizado na prática. Normalmente, as intervenções são realizadas em 

lote, ou seja, afetam vários fornos ao mesmo tempo (que precisam e que não precisam de 

ajustes). 

1.2 Revisão da Literatura 

A estratégia utilizada para fazer a revisão da literatura desta tese de doutorado 

consiste em uma revisão sistemática de trabalhos científicos a respeito do tema baseada em 

Lobato (2016). 

Primeiramente, define-se a pergunta inicial de pesquisa; depois, os termos de busca 

são estabelecidos. O terceiro passo é fazer a pesquisa em si, salvando a os trabalhos 

pesquisados, isso resulta no banco de trabalhos #1. Posteriormente, aplicam-se critérios de 

rejeição nesse primeiro conjunto de trabalhos. Como a abrangência da pergunta inicial é 

extensa, o número de trabalhos após a quarta etapa é grande, então o quinto passo é 

realizado: criação de uma segunda pergunta de pesquisa (mais específica), gerando um 

banco de trabalhos #2. Nesse ponto, analisam-se os títulos e os resumos de cada trabalho, 

listando detalhes dos mesmos. O fluxograma da metodologia usada na revisão sistemática é 

representado pela figura 1.6 

 

 



 

29 

 

Figura 1.6 – Fluxograma da revisão sistemática. 

 

 

 

 

 

 

Diferentes repositórios de trabalhos científicos foram usados para fazer a revisão 

sistemática, com o intuito de aumentar a abrangência da pesquisa a nível internacional, 

nacional e local, são eles: 

a) Portal de periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior); 

b) Artigos do TMS Light Metals; 

c) Repositório de trabalhos acadêmicos das universidades federais do Brasil 

(apenas capitais). 

A tabela 1.1 resume os parâmetros utilizados na revisão sistemática em cada 

repositório de trabalhos científicos. 

Tabela 1.1 – Parâmetros utilizados nas revisões sistemáticas por repositório. 

Parâmetro Valor Repositório 

Pergunta de pesquisa #1 

Qual o panorama da literatura em relação à 

modelagem dos processos que envolvem a 

produção/redução de alumínio primário? 

CAPES 

Light Metals 

Repositórios 

nacionais 

Termos de busca 

Primary Aluminium, Primary Aluminum, Aluminium 

Reduction, Aluminum Reduction, Hall-Héroult, 

Model, Modeling.  

CAPES 

Light Metals 

Alumínio (no título do trabalho). 
Repositórios 

nacionais 

Pergunta de pesquisa #2 
Dos trabalhos de modelagem na área de redução de 

alumínio primário, quais envolvem técnicas de AM? 

CAPES 

Light Metals 

Repositórios 

nacionais 

Ano de publicação 

janeiro/2014 a julho/2019 
CAPES 

Light Metals 

janeiro/2010 a julho/2019 
Repositórios 

nacionais 

Idioma 

Inglês 
CAPES 

Light Metals 

Português ou inglês 
Repositórios 

nacionais 

 

1. Pergunta de 

pesquisa #1 
2. Termos de busca 

3. Busca e 
criação do banco 

de trabalhos #1 

4. Critérios de 

rejeição 

5. Pergunta de pesquisa 
#2 e criação do banco 

de trabalhos #2 

6. Análise dos 
trabalhos 

específicos 
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Como a busca nesses repositórios não é 100% precisa, estabeleceram-se critérios 

para desconsiderar trabalhos pesquisas que recaem sob os critérios apresentados na tabela 

1.2. 

Tabela 1.2 - Critérios de rejeição de artigos para a revisão sistemática. 

ID. Critério 

1 Modelagem no sentido de criar produtos a partir de um molde. 

2 Artigo repetido. 

3 Outro tipo de trabalho que não seja artigo, por exemplo: livro, relatório, etc. 

4 Temática sobre liga de alumínio (alloy). 

5 

Não aderência direta aos termos pesquisados (devido a enorme quantidade de 

trabalhos acadêmicos na base de dados, a busca nos repositórios não é 100% 

precisa). 

 

1.2.1 Revisão sistemática nos periódicos da CAPES 

 

O portal da CAPES
1
 é um sistema que permite realizar pesquisa em diversas bases 

de dados através de termos de buscas, que podem ser combinados com expressões lógicas 

AND e OR. Esse sistema conta com uma busca avançada que permite realizar uma série de 

filtros que tornam a pesquisa precisa. 

Os termos de busca utilizados para responder a questão de pesquisa #1 foram em 

inglês para aumentar a precisão e a abrangência da pesquisa e constam na tabela 1.1. Logo, 

três consultas de busca foram desenvolvidas e estão sendo representadas pelas consultas 

mostradas na tabela 1.3: 

Tabela 1.3 - Quantitativo bruto de artigos científicos, por termo de busca e respectiva 

pergunta (primeiro passo da revisão sistemática) 

Consulta Quantidade Imagem da busca avançada 

1 37 

 

2 93 

 

3 7 

 

                                                 
1 http://www.periodicos.capes.gov.br 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Ressalta-se que as pesquisas feitas através do Portal de Periódicos da CAPES 

abrangeram as seguintes entidades publicadoras (filtro coleção): 

 Advanced Technologies & Aerospace Database 

 Advanced Technologies Database with Aerospace 

 Aluminium Industry Abstracts 

 Civil Engineering Abstracts 

 Computer and Information Systems Abstracts 

 Elsevier (CrossRef) 

 Engineered Materials Abstracts 

 Engineering Research Database 

 Materials Research Database 

 Materials Science & Engineering Database 

 Mechanical & Transportation Engineering Abstracts 

 METADEX 

 OneFile (GALE) 

 ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Collection 

 Science Citation Index Expanded (Web of Science) 

 ScienceDirect Journals (Elsevier) 

 Scopus (Elsevier) 

 Springer (CrossRef) 

 SpringerLink 

 Technology Research Database 

 Wiley Online Library 

No total, 137 artigos foram pré-selecionados. Porém, 124 foram descartados, porque 

atendiam os critérios de rejeição (tabela 1.2), sendo inapropriados para responder a pergunta 

de pesquisa #1. Sendo assim, o banco de trabalhos #1 foi composto por 13 artigos. Até aqui, 

os artigos selecionados consideram qualquer técnica para realizar a modelagem na área da 

produção de alumínio primário e da redução de alumínio. Nota-se que somente dois artigos 

consideram técnicas de AM na construção dos modelos, conforme visto na tabela 1.4.  

 

  



 

32 

 

Tabela 1.4 - Lista de artigos científicos aderentes à pergunta de pesquisa #1, selecionados no 

repositório da CAPES e não aderentes aos critérios de rejeição. 

ID. Título e referência do artigo Técnica(s) para 

modelagem 

1 

Título: A Numerical Simulation of Transport Phenomena During 

the Horizontal Single Belt Casting Process Using an Inclined 

Feeding System. 

Referência: Xu et al. (2018). 

 

 

Modelos matemáticos 

bidimensionais 

2 

Título: Prediction of CO2/CO formation from the (primary) anode 

process in  aluminium electrolysis using an electrothermodynamic 

model (for coke crystallites). 

Referência: Ouzilleau et al. (2018). 

Modelo baseado no 

comportamento 

eletrotermodinâmico 

3 

Título: An artificial neural network model for predicting the CO2 

reactivity of carbon anodes used in the primary aluminum 

production. 

Referência: Bhattacharyay et al. (2017). 

Rede neural artificial 

4 

Título: CO2 emission trends of China's primary aluminum industry: 

A scenario analysis using system dynamics model. 

Referência: Li et al. (2017). 

Modelo dinâmico do 

sistema estabilizado 

5 

Título: Computational modeling of anodic current distribution and 

anode shape change in aluminium reduction cells. 

Referência: Zhang & Lai (2015). 

Equação de Laplace e 

Equação de Tafel 

6 

Título: Simulation Method Based on Equivalent Circuit to 

Investigate the Circuit Characteristics in Aluminum Reduction Cell. 

Referência: Wang et al. (2015). 

Circuito equivalente 

de célula usando o 

software Matlab / 

Simulink 

7 

Título: Towards improved energy efficiency in the electrical 

connections of Hall-Héroult cells through Finite Element Analysis 

(FEA) modeling. 

Referência: Gunasegaram & Molenaar, 2015. 

Análise de elementos 

finitos 

8 

Título: Artificial neural network modeling and optimization of 

Hall-Héroult process for aluminum production. 

Referência: Sadighi et al. (2015). 

Modelo híbrido 

usando redes neurais 

artificiais e algoritmo 

genético 

9 

Título: On the analysis of ionic mass transfer in the electrolytic 

bath of an aluminum reduction cell. 

Referência: Ariana et al. (2014). 

Análise de elementos 

finitos 

10 

Título: Transient heat transfer computational model for the stopped 

aluminium reduction pot - Cooling techniques evaluation. 

Referência: Brimmo et al. (2014). 

Modelo 3D de 

Transferência de 

Calor de Elementos 

Finitos 

11 

Título: Numerical prediction of gas bubbles formation on porous 

anode in Hall- Héroult cells based on lattice Boltzmann method. 

Referência: Diop et al. (2014). 

Modelo de Shan-Chen 

(quase 

homogeneamente 

distribuído) 

12 

Título: A numerical assessment of bubble-induced electric 

resistance in aluminium electrolytic cells. 

Referência: Zhang, K. et al. (2014). 

Dinâmica de fluidos 

computacional 

13 

Título: Numerical Simulation of Alumina-Mixing Process with a 

Multicomponent Flow Model Coupled with Electromagnetic Forces 

in Aluminum Reduction Cells. 

Referência: Zhang, H. et al. (2014). 

Dinâmica de fluidos 

computacional 

estendido 



 

33 

 

Com base na pergunta de pesquisa #2, o artigo identificado pelo ID 3 não considera 

especificamente a redução de alumínio primário e sim a influência dos anodos, compostos 

por carbono, na emissão de CO2. 

Por outro lado, o trabalho de ID 8 descreve a criação de um modelo hídrido baseado em 

redes neurais e otimizado através de algoritmo genético. Consideraram-se como as variáveis 

de entrada do modelo: temperatura do forno eletrolítico, voltagem do forno, nível de metal 

do forno, nível de banho eletrolítico do forno, taxa de banho, pureza de CaF2 e de Al2O3. 

Como saída do modelo, optou-se pelas seguintes variáveis: pureza do produto, eficiência da 

corrente elétrica e taxa de produção. Durante três anos de operação, 19 fornos foram 

selecionados para construir e testar o modelo, sete para teste e outros sete para validação 

(Sadighi, S. et. al., 2015).   

Os resultados mostram que a rede neural com três neurônios na camada escondida é 

capaz de estimar as saídas mencionadas com Erro Médio Quadrado (EQM) de 0,002%, 

0,108%, 0,407%, respectivamente. 

Utilizando o modelo validado e algoritmo genético multiobjetivo, a pureza do alumínio 

e a taxa de produção são maximizadas através da manipulação de variáveis de decisão. Os 

resultados mostram que ao atribuir valores ótimos para essas variáveis de decisão pode 

ocorrer um aumento da pureza do metal, da eficiência da corrente e da taxa do produto em, 

aproximadamente, 0,007%, 0,185% e 20 kg/h, respectivamente. 

Assumindo que somente um trabalho acadêmico (de centenas) é relevante para a 

pesquisa em questão, atesta-se a importância de realizar trabalhos para resolver problemas 

na área de produção de alumínio primário através de técnicas de AM. 

1.2.2 Revisão sistemática no TMS Light Metals 

Usando a mesma metodologia descrita no item 1.2, analisaram-se os títulos dos artigos 

que compõem livros da TMS Light Metals
2
 dos anos de 2014 a 2019. A tabela 1.4 mostra as 

quantidades de artigos por áreas, subáreas e os respectivos anos. 

  

                                                 
2 https://www.springer.com/us/book/9783319722832  

https://www.springer.com/us/book/9783319722832
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Tabela 1.4 - Artigos do TMS Light Metals de 2014 a 2019 por área, subárea e ano de 

publicação 

(continua) 

Área Subárea 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Alumina e 

Bauxita 

Qualidade do Processo Bayer 4 0 0 0 

29 15 

Controle do Processo Bayer 5 0 0 0 

Redução de Custos / Recuperação 

de Alumina 
7 0 0 0 

Processo não-Bayer 8 0 0 0 

Recuperação de Resíduos 6 0 0 8 

Bauxita e Beneficiamento 0 4 0 0 

Digestão 0 7 6 6 

Preciptação e Calcinação 0 5 6 0 

Eliminação e utilização de lama 

vermelha 
0 5 0 0 

Matérias-primas e processos 

alternativos / Tendências 

industriais 

0 6 6 6 

Ligas de 

Alumínio: 

Desenvolvimento, 

Caracterização e 

Aplicações 

Desenvolvimento e Aplicação 7 7 5 5 

32 43 

Processamento, textura e 

formabilidade 
4 5 0 0 

Comportamento de Soluções e 

Envelhecimento 
5 0 0 0 

Corrosão e Fadiga 5 1 3 0 

Caracterização e Modelagem de 

Materiais 
5 7 0 8 

Tecnologias emergentes 7 0 0 0 

Simulação e Modelagem 0 3 0 0 

Fundição e Solidificação 0 7 0 0 

Análise Avançada 0 3 0 0 

Comportamentos de Precipitação 0 2 3 0 

Comportamento de plasticidade 0 0 5 8 

Processamento Mecânico 

Térmico 
0 0 4 7 

Tecnologias de junção 0 0 4 7 

Processamento do 

alumínio 

Rolamento & Twin Roll Casting 0 0 1 0 
0 0 

Extrusão e Processos Diversos 4 5 0 0 

Tecnologia de 

Redução de 

Alumínio 

Operações da linha de produção 3 6 0 0 

38 45 

Design e Desempenho de Células 6 8 7 5 

Meio ambiente I 8 8 5 5 

Meio ambiente II 8 6 8 0 

Fundamentos - Química I 7 6 8 0 

Fundamentos - Química II 0 7 7 0 

Fundamentos - Modelagem 6 8 7 0 

Fundamentos - Eletro-química e 

novos processos 
9 7 5 0 

Operação da linha de produção - 

equipamento 
7 0 0 4 

Operação da linha de produção - 

controle 
8 0 0 0 

Materiais e equipamentos 4 0 6 0 

Sessão conjunta sobre eletrodos e 

operações (com tecnologia de 

eletrodos) 

5 0 0 0 

Lavagem a Seco, Transporte de 

Alumina e Dissolução 
0 8 6 5 

Efeito Anódico e Emissão de PFC 0 7 0 4 

Desenvolvimento Tecnológico 0 0 0 5 
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Tabela 1.4 - Artigos do TMS Light Metals de 2014 a 2019 por área, subárea e ano de 

publicação 

(continuação) 

Área Subárea 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Casa de Fundição 

para produção de 

alumínio 

Macrosegregação e Fundição DC 0 0 0 4 

30 

32 

Fornos e energia 0 0 0 6 

Tratamento do metal 7 0 0 7 

General Cast Shop 5 6 7 0 

Fundição Direta 7 7 3 0 

Qualidade do metal 6 5 4 0 

Defeitos de Desgaseificação e 

Solidificação 
0 5 8 0 

Carcaça de Tiras Contínuas 0 6 4 0 

Fundição de Forma específica 0 0 6 0 

Derretimento, energia e escória 0 0 0 6 

Gestão de Casthouse e 

Automação 
0 0 0 5 

Refinamento de grãos / 

solidificação 
0 0 0 5 7 

Reciclagem / Fundição 0 0 0 6 8 

Sessão Conjunta de Energia 8 0 7 6 8 

Tecnologia de 

eletrodos para 

produção de 

alumínio 

Matéria-prima do ânodo 6 0 0 6 

34 20 

Operações da planta 0 0 0 0 

Design do Cozimento e Operação 

do Forno 
4 8 0 4 

Qualidade e Desempenho do 

Anodo 
8 0 0  

Materiais e desgaste de cátodo 5 0 6 5 

Operação de Rodding e conexões 

elétricas do anodo 
5 0 0 5 

Anodos Inertes, Design de Cátodo 

e Processos Alternativos 
5 0 0 0 

Formação do anodo e cozimento 8 0 0 0 

Propriedades do Anodo 7 7 0 0 

Materiais de eletrodo e 

caracterização 
0 7 0 0 

Sessão conjunta com redução de 

alumínio 
0 7 0 0 

Operações e Controle de 

Eletrodos 
0 0 6 5 

Projeto e desempenho de 

eletrodos 
0 0 6 0 

Matriz Metálica 

Leve (Nano) - 

Compósitos 

Relação entre microestrutura e 

propriedade I 
0 0 4 0 

0 0 

Relações entre microestrutura e 

propriedade II: modelagem e 

caracterização avançada 

0 0 0 9 

Processos Emergentes 3 0 0 0 

Síntese in-situ e novas adições 6 0 0 0 

Fundição em 

Tiras de Metais 

Leves 

Processo tecnológico 5 0 0 0 

0 
0 

Modelagem e Propriedades 0 0 0 0 

Processo de Fundição de Tiras 0 6 0 0 

Fundição Strip: Propriedades 0 3 0 0 

A ciência do 

refinamento e do 

derretimento do 

metal 

Inclusion Removal 0 0 3 0 

0 
Desgaseificação e Oxidação 0 0 3 0 0 
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Tabela 1.4 - Artigos do TMS Light Metals de 2014 a 2019 por área, subárea e ano de 

publicação 

(conclusão) 

Área Subárea 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Geração e 

emissão de PFC 

do processo 

industrial 

- 0 0 0 5 13 0 

Extração de 

escândio e uso em 

ligas de alumínio 

- 0 0 0 6 11 11 

Reciclagem - 0 0 0 0 0 7 

 SUBTOTAL 233 205 169 173 210 173 

 TOTAL 1163 

 

Com o objetivo de responder a questão de pesquisa #1, pesquisou-se pelos termos 

usados nas consultas 1, 2 e 3 (tabela 1.1). Dessa forma, 45 artigos de 1163 foram pré-

selecionados e sumarizados na tabela 1.5, compondo o banco de trabalhos #1.  

Tabela 1.5 - Lista de artigos científicos aderentes à pergunta de pesquisa #1, selecionados no 

repositório do TMS Light Metals e não aderentes aos critérios de rejeição. 

(continua) 

ID. Título e referência do artigo Técnica(s) para modelagem 

1 

Título: Rodding in Hall-Héroult Cells: An Fea Model 

that Predicts Room Temperature Mechanical Properties 

and Cracking Tendency of Thimbles. 

Referência: Gunasegaram & Molenaar D. (2014). 

 

Análise de elementos finitos 

2 

Título: Modeling the Behavior of Alumina Agglomerate 

in the Hall-Héroult Process. 

Referência: Dassylva-Raymond et al. (2014). 

Modelagem matemática 

3 

Título: Modelling HF Generation: The Role of Ambient 

Humidity. 

Referência: Yang  et al. (2014). 

Modelagem baseada na 

dinâmica de fluidos 

computacional 

4 

Título: Online Monitoring of Aluminium Primary 

Production Gas Composition by Use of Fourier-

Transform Infrared Spectrometry. 

Referência: Aarhaug et al. (2014). 

Transformada de Fourier 

5 

Título: On the Prediction of the Crust Evolution Inside 

Aluminum Electrolysis Cells. 

Referência: LeBreux et al. (2014) 

Modelagem matemática 

6 

Título: An Improved Finite Element Model for Thermal 

Balance Analysis of Aluminum Electrolysis Cells. 

Referência: Xifeng et al. (2014). 

Modelagem Melhorada de 

Elementos Finitos 

7 

Título: A Modelling of Heat Losses in Aluminium 

Reduction Cell With Slotted Anodes. 

Referência: Shuai et al. (2014) 

Modelagem numérica baseada 

na dinâmica de fluidos 

computacional 

8 

Título: A Numerical Approach for the Design of Anode 

Beam Mechanical Systems. 

Referência: Schneider et al. (2014). 

Modelagem matemática 

9 

Título: Revised Benchmark Problem for Modeling of 

Metal Flow and Metal Heaving in Reduction Cells. 

Referência: Hua et al. (2014). 

Modelagem matemática do 

fluxo Magneto Hydro Dynamic 

(MHD) 
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Tabela 1.5 - Lista de artigos científicos aderentes à pergunta de pesquisa #1, selecionados no 

repositório do TMS Light Metals e não aderentes aos critérios de rejeição. 

(continuação) 

ID. Título e referência do artigo Técnica(s) para modelagem 

10 

Título: Numerical Modeling of Heat Transfer in a Full 

Scale Industry Furnace. 

Referência: Furu & Buchholz (2015). 

Modelagem numérica (software 

ANSYS Fluent) 

11 

Título: Developing a Do-It-Yourself Excel Model of a 

Reverberatory Side-Well Aluminum Melting Furnace. 

Referência: Morris (2015). 

Modelagem através do Excel 

12 

Título: A Dynamic Process Model for Predicting the 

Performance of Horizontal Anode Baking Furnaces. 

Referência: Oumarou et al. (2015). 

Modelagem matemática 

13 

Título: Description and Applications of a 3D 

Mathematical Model for Horizontal Anode Baking 

Furnaces. 

Referência: Baiteche et al. (2015). 

Modelagem matemática 3D 

14 

Título: Mathematical Modelling of Hall-Héroult Pot 

Instability and Verification by Measurements of Anode 

Current Distribution. 

Referência: Bojarevics & Evans (2015). 

Modelagem matemática 

15 

Título: A Model Based Study of Cell Electrical 

Preheating Practices at DUBAL. 

Referência: Arkhipov et al. (2015). 

Modelagem matemática 

16 

Título: Detailed Model of Electrochemical Cathode Wear 

in Hall-Héroult Cells. 

Referência: Li et al. (2015). 

Modelagem matemática 

17 

Título: 3D Coupled MHD and Thermo-Electrical 

Modelling Applied to AP Technology Pots. 

Referência: Langlois et al. (2015). 

Modelagem matemática do 

fluxo MHD 

18 

Título: Study on the Prediction Model of Heat Transfer 

Coefficient during Tube Digestion. 

Referência: Zhengyong et al. (2015). 

Modelagem matemática 

19 

Título: Alumina Dissolution Modeling in Aluminium 

Electrolysis Cell Considering MHD Driven Convection 

and Thermal Impact. 

Referência: Bardet et al. (2016). 

Modelagem matemática do 

fluxo MHD 

20 

Título: On The Importance of Field Validation in the Use 

of Cell Thermal Balance Modeling Tools. 

Referência: Dupuis & Jeltsch (2016). 

Modelagem matemática 

21 

Título: Modelling of Metal Flow and Metal Pad Heaving 

in A Realistic Reference Aluminium Reduction Cell. 

Referência: Hua et al. (2016). 

Modelagem numérica baseada 

na dinâmica de fluidos 

computacional 

22 

Título: Polyvalent Impurities and Current Efficiency in 

Aluminium Cells: A Model Concerning Electrochemical 

Short Circuiting. 

Referência: Solheim (2016). 

Modelagem baseada nas 

equações de Stefan-Maxwell 

23 

Título: Sideledge Facing Metal in Aluminium 

Electrolysis Cells: Preliminary Modelling Study of Bath 

Film Formation. 

Referência: Solheim et al. (2016). 

Modelagem numérica baseada 

na dinâmica de fluidos 

computacional 
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Tabela 1.5 - Lista de artigos científicos aderentes à pergunta de pesquisa #1, selecionados no 

repositório do TMS Light Metals e não aderentes aos critérios de rejeição. 

(continuação) 

ID. Título e referência do artigo Técnica(s) para modelagem 

24 

Título: Furnace Modeling For Efficient Combustion Gas 

Circulation. 

Referência: Brimmo & Hassan (2016). 

Método do Volume Finito, 

combustão totalmente acoplada, 

transferência de calor, dinâmica 

dos fluídos 

25 

Título: Modeling of Inclusion Behavior in an Aluminum 

Induction Furnace. 

Referência: Waz et al. (2016). 

Modelagem numérica 

26 

Título: Using Artificial Neural Network to Predict Low 

Voltage Anode Effect Pfcs at the Duct End of an 

Electrolysis Cell. 

Referência: Dion et al. (2016). 

Rede neural artificial 

27 

Título: Simulations on The Bath Chemistry Variables 

Using Neural Networks. 

Referência: Chermont et al. (2016). 

Rede neural artificial 

28 

Título: Modelling of Hydrogen Removal in Gas Fluxing 

of Molten Aluminium. 

Referência: Mortensen et al. (2017). 

Modelagem de Elementos 

Finitos 

29 

Título: Flow Detection Module - A New Model to Predict 

the Flow in Open Pit Anode Baking Furnaces. 

Referência: Maiwald et al. (2017). 

Modelagem matemática baseada 

em lógica fuzzy 

30 

Título: Hydrodynamic and Thermoelectric 3D 

Mathematical Model of Aluminium Electrolysis Cell to 

Investigate Slotted Carbon Anode Efficiency. 

Referência: Baiteche et al. (2017). 

Modelagem matemática 3D 

31 

Título: Improving the Understanding of Busbar Design 

and Cell MHD Performance. 

Referência: Arkhipov et al. (2017). 

Modelagem matemática do 

fluxo MHD 

32 

Título: LES Turbulence Modeling Approach for Molten 

Aluminium and Electrolyte Flow in Aluminum 

Electrolysis Cell. 

Referência: Baiteche et al. (2017). 

Modelagem matemática 

33 

Título: Clustering Aluminum Smelting Potlines Using 

Fuzzy C-Means and K-Means Algorithms. 

Referência: Lima et al. (2017). 

Modelagem baseada em AM 

34 

Título: Alucell: A Unique Suite of Models to Optimize 

Pot Design and Performance. 

Referência: Renaudier et al. (2018). 

Modelagem numérica 

35 
Título: CFD Modelling of Alumina Feeding. 

Referência: Einarsrud et al. (2018). 

Modelagem baseada na 

dinâmica de fluidos 

computacional 

36 

Título: Thermo-electrical Modeling of an Aluminum 

Reduction Cell. 

Referência: Baharvand et al. (2018) 

Modelagem termo-elétrica 3D 

37 

Título: On the Use of Multivariate Statistical Methods to 

Detect, Diagnose and Mitigate Abnormal Events in 

Aluminium Smelters. 

Referência: Manolescu et al. (2018). 

Modelagem baseada em AM 

38 

Título: Spike Detection Using Advanced Analytics and 

Data Analysis. 

Referência: Martel (2018). 

Modelagem baseada em AM 
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Tabela 1.5 - Lista de artigos científicos aderentes à pergunta de pesquisa #1, selecionados no 

repositório do TMS Light Metals e não aderentes aos critérios de rejeição. 

(conclusão) 

ID. Título e referência do artigo Técnica(s) para modelagem 

39 

Título: A Transient Model of the Anodic Current 

Distribution in an Aluminum Electrolysis Cell 

Referência: Guérard & Côté (2019). 

Modelagem transiente 

40 

Título: Modelling Study of Exhaust Rate Impact on Heat 

Loss from Aluminium Reduction Cells 

Referência: Arkhipov et al. (2019). 

Modelagem de Elementos 

Finitos e Modelagem numérica 

baseada na dinâmica de fluidos 

computacional 

41 

Título: CFD Modeling of Alumina Diffusion and 

Distribution in Aluminum Smelting Cells 

Referência : Liu et al. (2019). 

Modelagem numérica (software 

ANSYS Fluent) 

42 

Título: Study on Side Ledge Behavior Under Current 

Fluctuations Based on Coupled Thermo-electric Model 

Referência: Zhang et al. (2019). 

Modelagem termo-elétrica 

acoplada 

43 

Título: Dynamic Modelling of Alumina Feeding in an 

Aluminium Electrolysis Cell. 

Referência: Bojarevics (2019). 

Modelagem matemática baseada 

em MHD 

44 

Título: Development of a Mathematical Model to Follow 

Alumina Injection 

Referência: Roger et al. (2019). 

Modelagem matemática 

45 

Tìtulo: Artificial Intelligence to Optimize Melting 

Processes: An Approach Combining Data Acquisition 

and Modeling 

Referência: Rostamian et al. (2019). 

Modelagem numérica 

 

Posteriormente, o banco de trabalhos #1 passou pelos critérios de rejeição e pelo 

filtro da pergunta de pesquisa #2 (tabela 1.1), resultando no banco de trabalhos #2, que 

contém quatro artigos científicos específicos e que estão resumidos na tabela 1.6. 

Tabela 1.6 - Artigos do TMS Light Metals que se encaixam mais especificamente no escopo 

da tese. 

(continua) 

Referência 
Técnica(s) de AM 

utilizada(s) 
Descrição geral do artigo 

Dion et. al. 

(2016) 

Rede Neural 

Artificial 

Esse estudo realizou uma análise da correlação entre as 

variações da concentração dos gases emitidos pelas células 

eletrolíticas com as variáveis da célula (voltagem, intensidade e 

pseudo-resistividade), sendo possível desenvolver um modelo 

neural preditivo capaz de quantificar a emissão de 

tetrafluormetano (CF4) entre 10 e 1000 ppb por célula. 

Chermont et. al. 

(2016) 

Utilizando a técnica citada e dados reais, criaram-se modelos 

com o objetivo de estimar o comportamento das seguintes 

variáveis dos fornos eletrolíticos: temperatura, alumina 

fluoretada, fluoreto de cálcio e alumina. 
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Tabela 1.6 - Artigos do TMS Light Metals que se encaixam mais especificamente no escopo 

da tese. 

(conclusão) 

Referência 
Técnica(s) de AM 

utilizada(s) 
Descrição geral do artigo 

Lima et. al. 

(2017) 

Fuzzy C-Means, K-

Means 

A partir de dados reais provenientes de 960 fornos eletrolíticos 

diferentes, aplicaram-se as técnicas listadas para realizar 

agrupamento (clustering) de fornos com comportamentos 

semelhantes. 

Manolescu et. al. 

(2018) 
PCA 

Fazendo uso de dados reais, a utilização da técnica conhecida 

como Principal Component Analysis (PCA) foi usada para 

modelar ocorrências de variações típicas em 336 fornos 

eletrolíticos diferentes. Esse modelo permitiu identificar 

problemas na produção antes do sistema de controle tradicional, 

baseado em estatística, sendo possível mitigar o impacto de 

efeitos anormais antecipadamente. 

Martel (2018) 

Modelos Ocultos de 

Markov (Hidden 

Markov Models - 

HMM) 

Trata-se de um trabalho dedicado a detecção de efeito anódico. 

Um classificador baseado em técnicas de machine learning foi 

desenvolvido e testado, constituindo-se em uma ferramenta para 

desse efeito nocivo aos fornos de redução de alumínio. A 

precisão do classificador (divisão entre número de efeito 

anódico detectados por número total de alarmes) e o recall 

(proporção entre o número de efeitos detectados e a quantidade 

total de efeitos) são, respectivamente, 60% e 35%. 

 

Nota-se que de 38 artigos pesquisados no TMS Light Metals, somente cinco usam 

técnicas de AM para solucionar problemas, sendo esse mais um indício de que a utilização 

dessas técnicas contribui para trabalhos inovadores e relevantes na área em questão. 

1.2.3 Revisão sistemática no repositório de trabalhos acadêmicos das 

universidades federais do Brasil 

Outras fontes de pesquisa consultadas na fase de revisão da literatura foram os 

repositórios de todas as universidades do Brasil. A buscas consideraram os parâmetros 

explicitados na tabela 1.1. Nota-se, através da tabela 1.7 que apenas o repositório da UFPA
3
 

obteve trabalhos relevantes, ou seja, de acordo com as perguntas de pesquisa e os critérios 

de qualidade explicitados nas tabelas 1.1 e 1.2, respectivamente. 

  

                                                 
3 http://repositorio.ufpa.br/ 

http://repositorio.ufpa.br/
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Tabela 1.7 – Trabalhos de repositórios das universidades federais que se encaixam 

especificamente no escopo da tese. 

Universidade Estado Quantidade Total Relevantes 

UFAC Acre 1 0 

UFAL Alagoas 1 0 

UNIFAP Amapá 0 0 

UFAM Amazonas 26 0 

UFBA Bahia 15 0 

UNB Brasilia 59 0 

UFC Ceará 19 0 

UFES Espírito Santo 9 0 

UFG Goiás 0 0 

UFMA Maranhão 1 0 

UFMT Mato Grosso 0 0 

UFMS Mato Grosso do Sul 0 0 

UFMG Minas Gerais 28 0 

UFPA Pará 19 5 

UFPB Paraíba 0 0 

UFPR Paraná 19 0 

UFPE Pernambuco 24 0 

UFPI Piaui 6 0 

UFRJ Rio de Janeiro 9 0 

UFRGS Rio Grande do Sul 94 0 

UFRN Rio Grande Norte 23 0 

UNIR Rondônia 2 0 

UFRR Roraima 0 0 

UFSC Santa Catarina 48 0 

USP São Paulo 149 0 

UFS Sergipe 0 0 

UFT Tocantins 43 0 

Todas as produções científicas relevantes encontradas no repositório da UFPA são 

do tipo dissertação de mestrado e estão resumidas na tabela 1.8. 

Tabela 1.8 - Sumário das dissertações do Repositório da UFPA que se encaixam 

especificamente no escopo da tese. 

(continua) 

Referência 
Técnica(s) de AM 

utilizada(s) 
Descrição geral do trabalho 

Carneiro (2011) Lógica Fuzzy 

Esse trabalho apresenta a implementação de melhoria no 

sistema de controle da exaustão de fornos de cozimento de 

anodos, utilizando, como caso de uso, uma indústria 

localizada em Barcarena-PA. O sistema foi desenvolvido 

com base na experiência de engenheiros, técnicos e 

operadores de processo com o objetivo melhorar o 

controle e a gestão das emissões de gases poluidores. 
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Tabela 1.8 - Sumário das dissertações do Repositório da UFPA que se encaixam 

especificamente no escopo da tese. 

(conclusão) 

Referência 
Técnica(s) de AM 

utilizada(s) 
Descrição geral do trabalho 

Almeida (2011) Lógica Fuzzy 

O referido trabalho também leva em consideração um 

estudo de caso de uma indústria localizada em Barcarena-

PA e a experiência dos colaboradores envolvidos no 

produção de alumínio primário. O projeto foi composto de 

um sistema hierarquizado baseado em conjuntos e lógica 

fuzzy com o objetivo de melhorar o desempenho do 

aqueceder de óleo térmico no processo de eletrólise na 

obtenção de alumínio primário. O projeto foi testado e 

implementado na prática através de controladores lógicos 

programáveis (CLPs). 

Souza (2011) 

Rede Neural 

Artificial 

Essa dissertação é baseada em dados reais que permitiram 

construir um sensor virtual neural capaz de estimar a 

percentagem de flúor em alumina fluoretada proveniente 

da planta de tratamento de gases (PTG). A precisão do 

sensor virtual foi adequada ao processo. 

Conte (2015) 

Esse trabalho usou dados reais da fábrica de produção de 

alumínio para modelagem neural da resistência elétrica 

dos fornos de redução de alumínio. Trata-se de uma 

demanda importante, porque essa resistência impacta 

diretamente na eficiência energética do forno e 

indiretamente no consumo dos aditivos químicos. A 

precisão do modelo se manteve em patamares aceitáveis 

para o processo. 

Lima (2017) 

Affinity 

Propagation, Mapa 

auto-organizável de 

Kohonen (SOM), 

Fuzzy C–Means e 

K–Means 

Essa dissertação demonstra os resultados após a aplicação 

de quatro técnicas de agrupamento diferentes. Baseado em 

dados reais, o objetivo do trabalho foi agrupar um 

conjunto de 960 fornos eletrolíticos de uma fábrica 

produtora de alumínio em vários subconjuntos com 

comportamentos equivalentes. 

 

Pela terceira vez, é possível verificar que a proporção de trabalhos que usam técnicas 

de AM para resolver problemas da indústria de alumínio primário é pequena. Sendo essa 
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mais uma prova de que essa necessidade constitui-se em uma linha de pesquisa pouco 

explorada local, nacional e internacionalmente. 

1.3 Justificativa 

Como visto na seção 1.1, a produção de alumínio em larga escala é complexa, já que 

é necessário monitorar uma grande quantidade de fornos eletrolíticos ao mesmo tempo e 

ininterruptamente. Cada forno pode se comportar de maneira diferente um do outro, mas as 

ações para manter a eficiência dos mesmos muitas vezes são realizadas em lote, ou seja, um 

determinado conjunto de fornos recebe intervenção específica de controle ao mesmo tempo. 

Além disso, é preciso controlar dezenas de variáveis químicas do banho eletrolítico, 

muitas variáveis da energia elétrica que atravessa o forno e diversos outros parâmetros, 

como por exemplo: adição ou não de aditivos químicos, controle do gás produzido, troca de 

equipamentos desgastados, efeito anódico, alimentação de matéria-prima, etc. Ressalta-se 

que essas variáveis frequentemente são correlacionadas, ou seja, o comportamento de uma 

delas impacta em várias outras, normalmente de maneira não-linear. 

Outro importante fator que favorece a condução desta tese refere-se ao fato de que as 

revisões sistemáticas realizadas (seção 1.2) demonstram que a grande maioria dos trabalhos 

usa técnicas de modelagem baseada na matemática ou afim. Portanto, ficou demonstrado, 

após a análise de centenas de trabalhos acadêmicos, que existe uma grande lacuna a ser 

preenchida: aliar a resolução de problemas complexos da produção de alumínio com as 

técnicas de AM para extrair conhecimento da base dados com o intuito de melhorar cada vez 

mais o processo. 

Sendo assim, esse cenário é muito conducente para aplicação de técnicas de AM 

capazes de auxiliar de maneira mais efetiva no controle dos fornos, facilitando inclusive o 

entendimento de determinados comportamentos dos fornos. Isso pode ser realizado através 

da construção de modelos computacionais que reflitam o comportamento das variáveis que 

regem o processo de produção de alumínio primário, permitindo realizar estimações de 

valores e simulações em ambientes virtuais. 

1.4 Objetivos 

Esta tese possui como objetivo principal propor modelos computacionais baseados 

em RNA, LSTM e agrupamento de fornos de redução de alumínio primário, baseado nos 

conhecimentos dos especialistas do processo, para estimar a temperatura, a quantidade de 

fluoreto de alumínio (AlF3) e a concentração de alumínio no banho eletrolítico dos referidos 
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fornos. A metodologia proposta é composta por oito etapas, descritas ao longo deste 

trabalho, e pode ser generalizada e aplicada para outros escopos das diversas áreas do 

conhecimento que contenham dados armazenados e disponíveis para modelagem e 

simulação computacional.  

Para melhor entender o contexto desta tese, fundamentações teóricas sobre RNA e 

LSTM são realizadas. Além de explicar a importância do pré-processamento dos dados e os 

métodos utilizados para realizá-lo. Apresentam-se ainda métricas usadas para avaliar a 

qualidade dos modelos gerados, servindo de base para comparações entre eles. 

1.4.1 Originalidade da tese 

Destacam-se como originalidade desta tese: 

 Agrupamento de dados, baseado no conhecimento dos especialistas do processo de 

produção de alumínio primário, que é usado para criar modelos neurais que 

representam fornos com comportamentos semelhantes; 

 Aplicação da técnica de aprendizado profundo, LSTM, no contexto industrial de 

produção de alumínio primário; 

 Escolha das entradas para os modelos neurais. 

1.5 Organização da Tese 

Este documento está dividido como segue: 

 Capítulo 2: Neste capítulo é feito o detalhamento de como o alumínio primário é 

produzido, explicando: o forno eletrolítico; a influência dos materiais químicos 

no processo; o layout da linha de produção; a aquisição armazenamento e 

disponibilização dos dados do processo; relação entre variáveis importantes do 

processo; o uso da modelagem baseada em dados para o forno eletrolítico. 

 Capítulo 3: Neste capítulo, conceitos fundamentais sobre as técnicas de AM e 

afins usadas na tese são explicados, dentre elas: Redes Neurais Artificiais; Redes 

de Memória de Longo Prazo ou Long Short-Term Memory Networks. Além 

disso, detalha-se a base de dados utilizada e como foram feitos: o pré-

processamento dos dados, a escolha das variáveis e o agrupamento de dados 

baseado no conhecimento dos especialistas do processo. 

 Capítulo 4: Apresentam-se os resultados alcançados com o material e métodos 

apresentados. 

 Capítulo 5: Este capítulo traz a conclusão desta tese e cita trabalhos futuros. 



 

45 

 

2. FABRICAÇÃO DO ALUMÍNIO PRIMÁRIO 

 

A produção de alumínio primário envolve dois processos que usam muita energia 

elétrica e que são independentes. Eles têm como objetivo transformar o minério (bauxita) no 

metal (alumínio), respectivamente: processo Bayer (proposto em 1888) e processo Hall-

Héroult (criado em 1886). 

Para extrair o alumínio diretamente do óxido de alumínio (Al2O3), seria necessário 

aplicar uma temperatura de mais de 2050°C (Chen & Taylor, 2005). Isso se torna 

impraticável a médio e longo prazo, já que os equipamentos utilizados não suportariam por 

muito tempo essa elevadíssima temperatura, além de ser um gasto exorbitante de energia. 

Esse excessivo gasto de energia elétrica explica por que o alumínio se tornou um produto 

comercialmente viável somente há 150 anos, enquanto que o ferro, o cobre, o bronze e o 

chumbo têm sido usados há mais de 3000 anos. 

A principal metodologia para produzir alumínio primário é o processo Hall-Héroult, 

que tem sido adotado por diversas fábricas ao redor do mundo. O grande diferencial do 

processo Hall-Héroult é que a temperatura necessária para quebrar a molécula de alumina é 

em torno de 960°C (Mandin et al., 2009; Grjotheim & Krohn, 2002; Prasad, 2000), o que 

torna o processo mais factível em termos de equipamentos e gasto com energia. Porém, para 

operar com essa temperatura mais baixa, vários componentes químicos precisam ser 

adicionados no forno, juntamente com a alumina, formando a criolita (Na3AlF6) (Haupin, 

2001). Ao final do processo, a pureza do alumínio primário resultante é na faixa de 99,9%. 

De acordo com a relação estequiométrica (equação 2.1), a alumina é consumida no 

processo produtivo juntamente com o carbono sólido dos anodos. Teoricamente, esse 

consumo é de 1,89 kg de Al2O3 para produzir 1,00 kg de Al
+
, sendo que 0,33 kg de carbono 

produzem 1,22 kg de CO2. Na prática, os valores típicos são: 1,93 kg de Al2O3 para 1,00 kg 

de Al
+
 e entre 0,40 e 0,45 kg de carbono para 1,00 kg de Al

+
, que emite cerca de 1,50 kg de 

CO2 (Lumley, 2010). 

2Al2O3 (dissolvida) + 3C
+
 (sólido) => 4Al

+
 (líquido) + 3CO2  (gás) (2.1) 

2.1 Forno eletrolítico 

O forno eletrolítico é o equipamento mais importante do processo de fabricação do 

alumínio primário, já que é nele que a reação química de separação da molécula de alumina 

para extrair o alumínio primário ocorre. Trata-se de uma construção de tijolo e aço 
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especialmente construída para lidar com a criolita, estruturas de carbono para injeção de 

energia elétrica, alumina, aditivos químicos e gases produzidos. A figura 2.1 exemplifica um 

forno eletrolítico e indica seus componentes. 

Figura 2.1 - Esquema de forno eletrolítico e seus componentes. 

 

O forno recebe a corrente elétrica através dos anodos. A quantidade de anodos por 

forno depende do seu tamanho. Geralmente, há 18 anodos em um forno e, como eles são 

consumidos pela alta temperatura do forno, são trocados a cada 25 dias, aproximadamente. 

Os anodos ficam em contato com a criolita, onde ocorre a eletrólise da molécula de alumina 

e são compostos primariamente por coque de petróleo e piche. O pólo negativo do forno 

(catodo) atrai o Al
+
, depositando-o no fundo do equipamento, onde é coletado para o 

lingotamento, sendo, posteriormente, estocado e comercializado. 

Uma crosta é formada onde não há anodo, isso ajuda no isolamento térmico do forno, 

impedindo que haja troca excessiva de calor com o meio externo. Além disso, essa crosta 

ajuda a não dissipar gases tóxicos no meio ambiente. Entretanto, os gases produzidos no 

decorrer do processo são coletados pela PTG. 

Nas PTGs, chega gás rico em dióxido de carbono (CO2) e flúor (F) que é adsorvido 

pela alumina virgem, gerando alumina fluoreta (AlF3) que volta para o forno como matéria-

prima, sendo uma das formas de controle térmico e químico do banho da cuba (Souza, 

2011). Esse processo é conhecido como lavagem a seco do gás poluente. A alumina 

fluoretada ajuda na correção da basicidade do banho eletrolítico e previne contra a 

contaminação do alumínio pelo sódio, que está contido na alumina virgem. 



 

47 

 

Além da alumina virgem e da alumina fluoretada outros aditivos químicos são 

usados para manter a estabilidade química e térmica do forno, por exemplo: fluoreto de 

cálcio (CaF2), fluoreto de alumínio e fluoreto de sódio (NaF). As influências desses aditivos 

químicos na dinâmica do forno serão explicadas na próxima seção. 

2.2 Influência dos materiais químicos usados no eletrólito 

Esta seção traz uma coleção organizada dos materiais químicos usados na produção 

do alumínio primário e qual a influência deles no processo produtivo (tabela 2.1). É 

importante entender a função de todos os aditivos químicos, porque isso ajuda na 

interpretação dos resultados preliminares da tese, apresentados no capítulo 4. 

Tabela 2.1 - Dicionário dos materiais usados no processo Hall-Héroult. (Albras, 1999; 

Lumley, 2010). 

(continua) 

Material Detalhe 

Criolita 

Compõe cerca de 75% do eletrólito. Pode ser encontrada na natureza, 

mas as minas de criolita estão exauridas. A criolita usada na produção 

de alumínio é sintetizada artificialmente (pela equação 2.2) ou 

reaproveitada de um forno eletrolítico que entrou em colapso. Além 

disso, a criolita é produzida diretamente nos fornos pela reação entre 

a impureza da soda e o fluoreto de alumínio (equação 2.3). Portanto, 

a criolita é mais um sub-produto do processo de produção de 

alumínio primário do que uma matéria-prima. 

6 HF + 2 NaOH + NaAlO2 => Na3AlF6 + 4 H2O     (2.2) 

3 Na2O + 4 AlF3 => 2 Na3AlF6 + Al2O3                   (2.3) 
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Tabela 2.1 - Dicionário dos materiais usados no processo Hall-Héroult. (Albras, 1999; 

Lumley, 2010). 

(conclusão) 

Material Detalhe 

Fluoreto de Alumínio 

Forma entre 12 e 13% do eletrólito. É consumido durante a operação 

normal do processo a partir de três formas diferentes: 

a) Por evaporação: o material mais volátil presente no forno de 

redução é o tetrafluoroaluminato de sódio (NaAlF4), possuindo 

uma pressão parcial de 200 a 600 Pa, dependendo da composição 

e da temperatura. Esse vapor, rico em flúor é coletado pelas 

PTGs; 

b) Por hidrólise devido à umidade (equação 2.4) 

c) Pela reação com a soda presente na alumina alimentada (equação 

2.3): essa é a principal razão que explica porque os fornos 

precisam operar com uma quantidade entre 20 e 30 kg de 

alumina fluoretada por tonelada de alumínio produzido. 

2 AlF3 + 3 H2O => Al2O3 + 6 HF      (2.4) 

 

Fluoreto de Cálcio 

Atinge uma concentração estável de 4 a 7% no eletrólito, pois a 

alumina carrega como impureza o óxido de cálcio. Raramente ele é 

adicionado intencionalmente no banho. O fluoreto de cálcio, além de 

diminuir a temperatura líquida do banho, diminui a pressão do vapor 

e a solubilidade do eletrólito para melhor a eficiência de corrente. De 

forma prejudicial, diminui a solubilidade da alumina, a condutividade 

elétrica e aumenta a densidade, a viscosidade e a tensão superficial do 

eletrólito. 

Fluoreto de Lítio 

Além de reduzir o ponto de fusão, diminui a pressão do vapor, a 

densidade, a solubilidade, a viscosidade do eletrólito e aumenta a 

condutividade elétrica. O único efeito negativo é a redução da 

solubilidade da alumina. É uma substância de alto custo, mas que 

agrega muitos benefícios para o banho eletrolítico. 

Fluoreto de Magnésio 

Está presente entre 0,1 a 0,3% no eletrólito, pelo mesmo motivo do 

fluoreto de cálcio (impureza da alumina). Às vezes, pode ser 

adicionado 5% dessa substância para expelir a poeira de carbono do 

eletrólito, diminuindo a capacidade do eletrólito de absorver o 

carbono. 
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Adicionalmente, a tabela 2.2 resume a influência dos aditivos químicos quanto a 

resistividade, densidade, solidificação, tensão de superfície e solubilidade do eletrólito. 

 

Tabela 2.2 - Sumário da influência dos aditivos químicos na criolita. (Souza, 2011). 

Aditivo Resistividade Densidade 
Ponto de 

solidificação 

Tensão de 

superfície 

Solubilidade 

da alumina 

Alumina 

Virgem 
Aumenta Diminui Diminui 

Nenhuma 

influência 
Diminui 

Fluoreto de 

Cálcio 
Aumenta Aumenta Diminui Aumenta Diminui 

Fluoreto de 

Alumínio 
Aumenta Diminui Diminui Diminui Diminui 

Fluoreto de 

Sódio 
Diminui Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta 

 

A próxima seção apresenta como os fornos são dispostos na fábrica de redução de 

alumínio primário. 

 

2.3 Layout da Linha de Produção 
 

Uma fábrica de produção de alumínio primário é composta por centenas ou até 

milhares de fornos eletrolíticos. A aglomeração de fornos é conhecida como linha de 

produção e pode ser divida em várias reduções, que são subdividas em salas. A figura 2.2 

exemplifica uma sala de linha de produção real. 

Figura 2.2 - Sala de linha de produção de alumínio primário. (World Aluminium, 2018). 

 
 

A fábrica de produção de alumínio, que serve de base para este trabalho, possui uma 

linha de produção contendo 960 fornos eletrolíticos no total, dispostos em quatro reduções 

(com 240 fornos por redução) e, cada redução, é formada por duas salas (cada sala possui 

120 fornos). A figura 2.3 mostra o layout completo e as divisões. É importante ressaltar que 

as reduções I e II foram as primeiras a ser implantadas. 
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Figura 2.3 - Layout da linha de produção e suas divisões 

Redução I 
Sala 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 120 
 

Sala 2 
121 122 123 124 125 126 127 128 ... 240 

 

 

Redução II 
Sala 3 

241 242 243 244 245 246 247 248 ... 360 
 

Sala 4 
361 362 363 364 365 366 367 368 ... 480 

 

 

Redução III 
Sala 5 

481 482 483 484 485 485 486 487 ... 600 
 

Sala 6 
601 602 603 604 605 606 607 608 ... 720 

 

 

Redução IV 
Sala 7 

721 722 723 724 725 726 727 728 ... 840 
 

Sala 8 
841 842 843 844 845 846 847 848 ... 960 

 

 

 

Eletricamente, os fornos de redução de alumínio são ligados em série. Essa ligação 

permite que a corrente elétrica contínua (aproximadamente 180 kA) seja a mesma em todos 

os fornos. Ressalta-se que para uma sala existem duas linhas de eletricidade, sendo que cada 

linha é composta por duas seções, que por sua vez, reúnem 30 fornos. A figura 2.4 

exemplifica a disposição das seções para a redução I, primeira sala. 

Figura 2.4 - Layout das seções por sala 

Redução I 
   Sala 1 

Seção 11 Seção 12 Seção 13 Seção 14 
1 ... 30 31 ... 60 61 ... 90 91 ... 120 

 

 

 

As equipes de engenheiros de processos, geralmente, são divididas para monitorar 

fornos de acordo com a divisão de reduções/salas. Sendo assim, cada equipe fica 

responsável por determinado conjunto de fornos que sofre o mesmo ajuste de controle 

(realizado em lote). Isso pode ser prejudicial para o processo, já que os fornos podem se 

comportar de maneira diferente um do outro, mesmo estando na mesma redução/sala 

(Pereira, 2005). 
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2.4 Sistemas de Controle em Forno Eletrolítico 

 Como mencionado anteriormente, o forno eletrolítico é um sistema complexo, 

porque, para seu bom funcionamento, faz-se necessário controlar permanentemente 

variáveis elétricas, químicas e físicas. Nesse sentido, há três tipos de controle básicos que 

são realizados: 

a) Alimentação de alumina; 

b) Distância dos anodos ou resistência elétrica; 

c) Banho eletrolítico. 

 A alimentação de alumina se dá quando é necessário depositar a principal matéria-

prima no forno de redução de alumínio, ou seja, alumina. É controlada através de saídas 

digitais que são acionadas periodicamente de acordo com a programação realizada por 

engenheiros de processos da fábrica (Martins, 2014). O controle de alumina é um 

“sistema que indica a quantidade de alumina a ser despejada no forno ao longo do 

tempo. É responsável pela reposição de alumina dos fornos, objetivando manter os 

níveis de concentração de alumina mais próximos dos valores teóricos aceitos (em 

torno de 2,0%). O modo de alimentação under-feed é utilizado automaticamente pelo 

controle de alimentação de cubas. Nota: o sistema de alimentação de alumina é de 

dois tipos: over-feed e under feed. O sistema de alimentação over-feed ocorre quando 

se joga uma taxa a mais do que o teórico que o forno precisa, e sistema under-feed 

ocorre quando se joga uma taxa inferior ao teórico.” (Martins, 2014) 

Existem vários tipos de alimentação de alumina para controlar os fornos por esse 

viés: 

i. Alimentação de inicialização: “modo de alimentação de alumina utilizado 

automaticamente pelo controle de alimentação de fornos sob determinadas 

condições, e tem como objetivos regularizar a resistência na faixa de controle e 

permitir o rateamento da oscilação.” (Martins, 2014) 

ii. Alimentação de troca de anodo: “modo de alimentação que tem por finalidade 

diminuir a incidência de efeitos anódicos após a troca de anodos. É 

automaticamente ativado pelo controle de alimentação de fornos quando o 

operador liga a chave de boca dos anodos.” (Martins, 2014) 

iii. Alimentação especial: “modo de alimentação utilizado pelo controle de 

alimentação de fornos quando está em CAR (Controle Automático da 

Resistência) ou CAR inibido por operador. Tem por objetivo evitar a ocorrência 

de efeito anódico quando o forno se encontra em manutenção.” (Martins, 2014) 
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iv. Alimentação manual: “modo de alimentação usado quando há necessidade de 

acionar os quebradores e alimentadores manualmente.” (Martins, 2014) 

v. Alimentação para efeito anódico: “modo de alimentação utilizado 

automaticamente pelo controle de alimentação de fornos quando ocorre efeito 

anódico. Tem por objetivo suprir o forno com alumina o mais rápido possível.” 

(Martins, 2014) 

vi. Alimentação semi-automática: “ocorre quando o computador de processo falha, 

suprindo a possível falta de alumina no forno. Esse tipo de alimentação é usado 

quando o computador de processo está fora de controle.” (Martins, 2014) 

vii. Alimentação suspensa: “modo de alimentação de alumina utilizado pelo controle 

de alimentação de fornos quando o forno está em CAR. Tem por finalidade 

suspender a alimentação do forno até a ocorrência do efeito anódico.” (Martins, 

2014) 

O controle da distância dos anodos é sinônimo de CAR. Trata-se de um 

“procedimento que consiste em ajustar a resistência do forno dentro de um valor o mais 

próximo da referência para manter a distância anodo/catodo (ACD) dentro de uma faixa 

ideal, para não causar perturbação na operação” (Martins, 2014). Como citado 

anteriormente, os fornos são equipados com 18 anodos sendo importante ressaltar que eles 

se movimentam juntos no controle CAR. 

O banho eletrolítico é controlado de forma teórica, já explicados na seção 2.2. A 

seguir, os tipos de banho encontrados na produção de alumínio primário são listados: 

i. Banho ácido: “banho com excesso de AlF3, tornando a relação de NaF para AlF3 

menor do que 1,5. Esse tipo de banho tem uma faixa de solidificação mais ampla, 

densidade mais baixa, permite operação mais fria e aumenta a eficiência da 

corrente.” (Martins, 2014) 

ii. Banho básico: “banho com excesso de NaF, tornando a relação NaF para AlF3 

maior do que 1,5. Esse tipo de banho se torna sólido a 890º C e a eficiência de 

corrente é baixa.” (Martins, 2014) 

iii. Banho moído ou quebrado: “crosta moída. Antes se usava apenas criolita na 

partida, mas há muita crosta moída para substituir a criolita, que é muito cara.” 

(Martins, 2014) 

iv. Banho solidificado: “banho que se solidifica quando o eletrólito atinge 

temperatura abaixo do ponto de fusão (930º C aproximadamente). Teoricamente, 
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não entram em contato com o banho eletrolítico, pois são cobertos por pasta 

catódica e, durante a operação, ficam protegidos por lombos.” (Martins, 2014). 

Baseado nessas informações nota-se, mais uma vez, a complexidade do processo de 

produção de alumínio primário. Sendo factível e necessária a utilização de técnicas de AM 

capazes de processar dados para gerar modelos que emulam o comportamento da planta 

virtualmente, já que atuar diretamente nela pode causar: acidentes; perda de recursos 

financeiros, de material e de tempo. 

2.5 Aquisição, Armazenamento e Disponibilização dos Dados do Processo 

de Produção de Alumínio Primário 

Dependendo da fábrica, o monitoramento dos fornos é realizado através da aquisição 

de dados por sensores. Esses dados são armazenados e organizados em bancos de dados 

relacionais, constituindo-se em um rico patrimônio das fábricas, já que eles guardam as 

informações históricas dos fornos. A frequência de aquisição da maior parte das variáveis 

que regem o comportamento dos fornos é a cada dia (24 horas), porque o processo de 

produção de alumínio primário é, essencialmente, químico, portanto, lento. 

Os dados armazenados são usados para gerar relatórios que guiam as ações dos 

colaboradores dos vários setores da fábrica. Além disso, há sistemas de controle que exibem 

os dados adquiridos em tempo real para o monitoramento permanente do processo. 

Em relação aos sistemas de controle das fábricas, eles podem variar entre:  

 Controle automático: tem como base os computadores e/ou microcontroladores, que 

capturam informações dos fornos, calculam uma ou mais saídas e agem na planta 

sem intervenção humana direta (Pereira, 2005). Exemplos: controle da resistência 

elétrica do forno através do ACD usando Pulse Width Modulation (PWM) para 

definir se o anodo deve subir ou descer e o controle de adição de alumina no banho 

através de modelos matemáticos. 

 Controle semi-automático: captura dados através de sensores instalados nos fornos, 

mas o cálculo da saída é realizado pelos engenheiros de processos, de acordo com 

suas experiências (Pereira, 2005). Exemplos: medição de temperatura do forno 

através de termopares (Figura 2.5); aferição do AlF3 no banho, através de coleta de 

amostra e análise em laboratório; medição do nível de metal do banho; substituição 

de anodos e drenagem do alumínio produzido no forno. 
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Figura 2.5 - Medição da temperatura do forno: (a) operador humano; (b) termopar conectado a um display para 

visualizar o valor da temperatura medida. 

 
(a) 

 
(b) 

 

2.5.1 Relação entre variáveis de controle do processo de produção de 

alumínio primário 
 

Esta seção descreve relações entre as variáveis de controle do processo existentes no 

banco de dados através de análise gráfica entre pares de variáveis. 

A relação existente entre a temperatura e a injeção de alumina no forno pode ser vista 

através da figura 2.6. Nota-se que o comportamento entre elas é inversamente proporcional, 

ou seja, quando a quantidade de alumina é pequena, a temperatura é alta e se a quantidade 

for grande, a temperatura é baixa. Isso acontece porque a alumina é um dos insumos que 

impacta no controle da temperatura. 

 

Figura 2.6 - Relação entre temperatura e alumina alimentada. 
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Outra relação importante, que pode ser verificada pela figura 2.7, é entre a 

temperatura e a resistência elétrica do forno. Essa relação impacta diretamente na eficiência 

da corrente elétrica que alimenta o forno e é análoga ao comportamento explicado no 

parágrafo anterior, ou seja, inversamente proporcional, também. 

Figura 2.7 - Relação entre temperatura e resistência elétrica do forno. 

 

A partir das duas relações mencionadas anteriormente, a relação entre a alumina 

alimentada e a resistência elétrica é diretamente proporcional, como é exibido na figura 2.8. 

Logo, se for necessário aumentar a resistência elétrica, bastaria alimentar o forno com mais 

alumina, por exemplo. 

Figura 2.8 - Relação entre alimentação de alumina e resistência elétrica do forno. 
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Outra relação diretamente proporcional se dá entre a temperatura e a alimentação de 

alumina fluoretada (figura 2.9). Como mencionado anteriormente, a alumina fluoretada é 

uma substância de controle térmico e químico importante. 

Figura 2.9 - Relação entre temperatura e alimentação de fluoreto de alumínio. 

 

Por intermédio da figura 2.10, apresenta-se a relação entre as alimentações de 

alumina e de fluoreto de alumínio. Verifica-se que o comportamento entre elas é 

inversamente proporcional. Essa relação também é usada no controle químico do forno. 

Figura 2.10 - Relação entre alimentação de alumina e de fluoreto de alumínio. 

 

Analisando generalizadamente as relações entre variáveis, observa-se que nem 

sempre o comportamento segue o mesmo padrão (inversamente ou diretamente 

proporcional). Isso ocorre, porque o processo de produção de alumínio primário é complexo 

e dezenas de outros fatores interferem no seu funcionamento. Portanto, é primordial 

entender como funciona o processo de produção de alumínio primário antes de aplicar as 
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técnicas de AM, já que a construção de modelos para emular a dinâmica do forno e a 

interpretação adequada dos resultados depende do domínio do problema. 

2.6 Uso de Modelagem Baseada em Dados para Forno Eletrolítico 

Os dados capturados pelos sensores e armazenados nos diversos bancos de dados são 

úteis para manter o histórico da produção, constituindo um depositório de conhecimento 

sobre como a fábrica funciona. Além disso, esses dados podem servir para gerar modelos 

baseados em técnicas de AM capazes de simular o comportamento dos fornos geradores de 

alumínio. 

Para processos industriais complexos, a modelagem matemática também se torna 

uma tarefa complexa, já que a representação completamente analítica desse tipo problema se 

torna impraticável. O uso de aproximadores de função e representações híbridas produz 

resultados satisfatórios, mas não são escaláveis (Fortuna, 2007). Com a melhoria das 

técnicas de modelagem e de identificação de sistemas (Forssell, 1999), essa tarefa tem se 

tornado mais fácil inclusive em várias outras áreas do conhecimento, embora haja uma 

grande dificuldade em gerar modelos dinâmicos de processos não-lineares. 

A modelagem e identificação de sistemas dinâmicos têm avançado 

consideravelmente com o uso das técnicas de AM, as quais têm sido aplicadas nas últimas 

décadas com excelentes resultados (Ogunmolu et. al, 2016; Pérez-cruz et. al., 2014; 

Gonzalez & Yu, 2018; Chen et. al., 1990; Haykin, 2009). O sucesso de usar o paradigma 

“inteligente” nesse tipo de modelagem e identificação se dá por que com o conhecimento 

básico ou intermediário do processo, é possível gerar modelos para retratá-lo, já que o uso 

de dados é suficiente para essa geração. 

Modelos baseados em dados têm sido computacionalmente implementados e podem 

promover a estimação online das variáveis do processo que não podem ser medidas 

continuamente por questões tecnológicas ou econômicas (Fortuna, 2007; Kadlec et. al., 

2009). Essas técnicas usam variáveis de processo que são medidas e registradas de maneira 

confiável on-line, usando sensores físicos disponíveis ou off-line por meio de resultados de 

análises de laboratório. 

Esse tipo de modelo tem sido largamente adotado na indústria, porque é prático, 

robusto, flexível, escalável e, quando construídos e colocados em produção, podem 

funcionar paralelamente ao processo de fabricação (Lu & Chiang, 2018; Bidar et. al., 2018). 

Os processos não-lineares são geralmente modelados com estruturas não-lineares, 

como redes neurais (Murugan & Natarajan, 2019; Asteris et. al., 2017; Souza et. al., 2013; 
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Shokry et. al., 2015; Gonzaga et. al., 2009). A literatura tem mostrado que as redes neurais 

são especialmente adequadas para a implementação de modelos baseados em dados (Paquet-

Durand et. al., 2017; Conga & Yu, 2018; Poerio & Brown, 2018; Akbari, 2019; Zhao, 

2019). Mais recentemente, o aprendizado profundo (deep learning) tem sido utilizado para 

criar esse tipo de modelo também com sucesso (Yan et. al., 2017; Gopakumar et. al., 2018; 

Yuan et. al., 2019). 

Devido à complexidade do processo de produção de alumínio primário, é 

interessante usar modelos baseados em dados para medir as variáveis mais importantes do 

processo, uma vez que esse processo é não-linear, variante no tempo e dinâmico com 

parâmetros distribuídos. Além disso, como o processo eletrolítico de redução da alumina é 

muito agressivo, não é possível realizar medições de temperatura em tempo real, pois o 

banho químico corrói o termopar (geralmente um termopar pode fazer 50 medições a cada 

24 horas, em vários fornos). 

Expostas essas peculiaridades do processo, nota-se que a utilização de redes neurais 

é adequada para realizar a modelagem do mesmo. Paralelamente, como a quantidade de 

fornos é grande e cada forno tende a se comportar de maneira diferente um do outro, 

técnicas de agrupamento de fornos ajudam a identificar fornos com comportamentos 

comuns, o que ajuda a aprimorar a extração de conhecimento dos dados (Xu et. al., 2018). 

2.7 Considerações Finais 

O uso de modelagem baseada em dados é importante para a indústria de produção de 

alumínio primário, porque é possível simular os diversos comportamentos dos fornos sem a 

necessidade de atuar diretamente na planta real, o que ajuda a prevenir acidentes e a 

economizar insumos e equipamentos. Como visto no primeiro capítulo, desde técnicas 

puramente matemáticas até outras baseadas em aprendizado de máquina têm sido utilizadas 

para realizar essa modelagem. 

Mais precisamente, as técnicas de redes neurais (rasas e profundas) vêm sendo 

utilizadas para esse tipo de modelagem, incluindo esta tese. Portanto, antes de apresentar os 

resultados encontrados, o próximo capítulo explica como as técnicas de redes neurais 

funcionam. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Este capítulo traz o embasamento teórico da qualificação de tese, explicando as 

técnicas de AM utilizadas na obtenção dos resultados do trabalho. 

Para utilizar as técnicas de AM, faz-se necessário muito mais do que simplesmente 

selecionar determinado algoritmo e aplicá-lo diretamente aos dados do processo. A figura 

3.1 exibe as etapas básicas que geralmente são seguidas para essa finalidade. 

Figura 3.1 – Etapas da modelagem baseada em dados. 

 

 As técnicas de aprendizado de máquina e afins que são usadas nesta tese serão 

apresentadas nas próximas seções. 

Aquisição

• Realizado através de sensores por determinados períodos.

• Dados brutos.

Seleção

• Matriz de dados.

• Variáveis que poderão fazer parte do modelo (colunas).

• Quantidade de dados (linhas).

Visualiza
ção

• Uso de gráficos para analisar o comportamento dos dados com o passar do tempo.

• Análise estatística dos dados.

Filtragem

• Remoção ou adequação de linhas que contém valores inválidos ou faltantes.

• Estudo para eliminação ou não de variáveis que influenciam na saída.

Particiona
mento

• Divide-se a matriz de dados em subconjuntos de treino, de validação e de teste.

Pré-
processam

ento

• Normalização ou padronização dos dados em uma única escala, geralmente, em valores 
pequenos.

• Exemplo: entre -1 e 1; entre 0 e 1; com média = 0 e desvio padrão = 1.

Geração 
do modelo

• Execução do algoritmo de AM levando em consideração o subconjunto de treino.

• Dependendo da técnica, é preciso executar várias vezes, mudando os parâmetros do 
algoritmo.

Desempe
nho

• Utiliza-se o subconjunto de teste para verificar o desempenho (precisão) do modelo.

• Análise comparativa entre valores reais (medidos pelos sensores) e valores estimados pelo 
modelo para checar a generalização do modelo.
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3.1 Base de dados 

O banco de dados utilizado neste trabalho possui 196 variáveis e aproximadamente 

2.300.000 de amostras no total. A tabela 3.1 mostra informações a respeito de cada variável, 

como sigla, nome completo, unidade e tipo. 

Tabela 3.1 - Informação das variáveis que compõem o banco de dados 

(continua) 

ID Sigla Nome completo Unidade Tipo 

1 %CaO Percentual de óxido de cálcio % COMPOSIÇÃO 

2 %Fe2O3 Percentual de óxido de ferro % COMPOSIÇÃO 

3 %MnO %MnO % COMPOSIÇÃO 

4 %Na2O Percentual de óxido de sódio % COMPOSIÇÃO 

5 %P2O5 %P2O5 % COMPOSIÇÃO 

6 %SiO2 Percentual de óxido de silício % COMPOSIÇÃO 

7 %TiO2 %TiO2 % COMPOSIÇÃO 

8 %V2O5 %V2O5 % COMPOSIÇÃO 

9 %ZnO %ZnO % COMPOSIÇÃO 

10 <325m < 325 mesh % COMPOSIÇÃO 

11 >100m > 100 mesh % COMPOSIÇÃO 

12 >200m > 200 mesh % COMPOSIÇÃO 

13 CR Índice de atrito % COMPOSIÇÃO 

14 CRF Crosta fina % COMPOSIÇÃO 

15 DA Densidade Aparente g/cm3 COMPOSIÇÃO 

16 LOI1 L.O.I. (300~1000 C) % COMPOSIÇÃO 

17 LOI2 L.O.I. (110~1000 C) % COMPOSIÇÃO 

18 LOI3 L.O.I. (110~300 C) % COMPOSIÇÃO 

19 SE Superfície Específica m2/g COMPOSIÇÃO 

20 %FE Teor de Ferro no Metal ppm FORNO 

21 %Ga Teor de Gálio % FORNO 

22 %Mn Teor de Manganes % FORNO 

23 %Na Teor de Sódio no metal % FORNO 

24 %Ni Teor de Níquel % FORNO 

25 %P Teor de Fósforo no Metal ppm FORNO 

26 %SI Teor de Silício no Metal ppm FORNO 

27 %TBase Percentual de Tempo em Alimentação Base % FORNO 

28 %TChk Percentual de Tempo em Alimentação Check % FORNO 

29 %TInic Percentual de Tempo em Alimentação Inicial % FORNO 

30 %TOutras 
Percentual de Tempo outros modos de 

Alimentação 
% FORNO 

31 %TOV Percentual de Tempo em Alimentação Over % FORNO 

32 %TUN Percentual de Tempo em Alimentação Under % FORNO 

33 %V_ Teor de Vanádio % FORNO 

34 A%1 Alimentação (Al2O3) % FORNO 

35 ALF Fluoreto de Alumínio (% no Banho) % FORNO 

36 ALF3A Quantidade de AlF3 adicionada kg/Misc FORNO 

37 ALF3AB AlF3 - Adição Base - Total kg/Misc FORNO 

38 ALF3ABF AlF3 - Adição Base - ABF kg/t Al FORNO 

39 ALF3ABFC AlF3 - Adição Base - Fator C kg/t Al FORNO 

40 ALF3ABN AlF3 - Adição Base - Na2O kg/t Al FORNO 

41 ALF3ABT AlF3 - Adição Base - Total kg/Misc FORNO 

42 ALF3ABV AlF3 - Adição Base - Vida kg/Misc FORNO 

43 ALF3Ac Quantidade de AlF3 adicionada - correcao kg/Misc FORNO 

44 ALF3AE ALF3A - Adição EXTRA kg/Misc FORNO 

45 ALF3Ah Quantidade de AlF3 adicionada - histórica kg/Misc FORNO 

46 ALF3Am Quantidade de AlF3 adicionada - manutenção kg/Misc FORNO 
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Tabela 3.1 - Informação das variáveis que compõem o banco de dados 

(continuação) 

ID Sigla Nome completo Unidade Tipo 

47 ALF3AR Referência de Desvio de AlF3 kg/Misc FORNO 

48 ALF3ARB ALF3A - [Real - Base] kg/Misc FORNO 

49 ALF3AS AlF3 - Correção Saldo Tremonha kg/Misc FORNO 

50 ALF3At Quantidade de AlF3 adicionada - tendencia kg/Misc FORNO 

51 ALF3ATS Saldo de Tremonha kg/Misc FORNO 

52 ALF3ATSAc Saldo de Tremonha Acumulado kg/Misc FORNO 

53 ALF3CA AlF3 - Correção %AlF3 kg/Misc FORNO 

54 ALF3CM Quantidade de AlF3 - Correção Manual kg/Misc FORNO 

55 ALF3CT AlF3 - Correção Temperatura kg/Misc FORNO 

56 ALF3DA AlF3 Adicionado - Desvio Acumulado kg FORNO 

57 ALF3DALI AlF3 - Desvio Acumulado - Limite Inferior kg FORNO 

58 ALF3DALS AlF3 - Desvio Acumulado - Limite Suferior kg FORNO 

59 ALF3LC AlF3 - Correção Limit Check kg/Misc FORNO 

60 ALFca Fluoreto de Alumínio para CA % FORNO 

61 ALFcalc Fluoreto de Alumínio calculado % FORNO 

62 ALM Alimentador Kg FORNO 

63 CAF Fluoreto de Cálcio (% no Banho) % FORNO 

64 CAF2A Quantidade de CaF2 adicionado kg FORNO 

65 CAF2CM Quantidade de CaF2 - Correção Manual kg FORNO 

66 CAN Cobertura dos Anodos cm FORNO 

67 CCAbaixoBM Cic Ctrl Abaixo BMorta % FORNO 

68 CCAcimaBM Cic Ctrl Acima BMorta % FORNO 

69 CCDentroBM Cic Ctrl Dentro BMorta % FORNO 

70 CE Consumo específico de energia kWh/kg Al FORNO 

71 CoLiq Coluna de Líquido cm FORNO 

72 CQB-Efetiv Controle Química de Banho - Efetividade % FORNO 

73 DeltaR Delta de Resistência  uOhm FORNO 

74 DeltaT Super Heat °C FORNO 

75 DeltaT1 Super Heat °C FORNO 

76 DeltaTM Super Heat Medido °C FORNO 

77 DeltRCI DeltaR - Cálculo de Instabilidade uOhm FORNO 

78 DesAnodCAR Descidas de anodo em CAR un FORNO 

79 DesAutAnod Descida Automática de Anodo un FORNO 

80 DifNME Nível de Metal (Real-Set) cm FORNO 

81 DifRMR Rreal-Rset uOhm FORNO 

82 DifRSO Ralvo-Rset uOhm FORNO 

83 DRPTro Delta de Resistência Pós Troca uOhm FORNO 

84 EaDurPol EA - Duração Polarização seg/Ea FORNO 

85 EaDurPolTot EA - Duração Total de Polarização seg/F/Dia FORNO 

86 EaEnergL Efeito Anódico - Energia Líquida Kwh/EA FORNO 

87 EAN Efeito Anódico Não Programado EA/d FORNO 

88 EAP Efeito Anódico Programado ea/d FORNO 

89 EaVBruta EA - Voltagem Bruta V/Ea FORNO 

90 EaVLiq EA - Voltagem Líquida V/Ea FORNO 

91 EaVMax EA - Voltagem Máxima V FORNO 

92 EaVPol EA - Voltagem Polarização V/Ea FORNO 

93 ECO Eficiência de Corrente % FORNO 

94 FAB Adição Base de AlF3 kg/Misc FORNO 

95 FARB Adição (Real + Extra - Base) kg/Misc FORNO 

96 IMx Intensidade de Corrente kA FORNO 

97 IncCTAlim Incremento - CTAlim uOhm FORNO 

98 IncCTOsc Incremento - CTOsc uOhm FORNO 

99 IncOp Incremento - Operação uOhm FORNO 

100 IncOs Incremento - Oscilação uOhm FORNO 
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Tabela 3.1 - Informação das variáveis que compõem o banco de dados 

(continuação) 

ID Sigla Nome completo Unidade Tipo 

101 IncTm Incremento - Temperatura uOhm FORNO 

102 IncTr Incremento - Troca de Anodo uOhm FORNO 

103 KbpwmReal 
Constante pwm Real de acionamento do motor-

macaco para baixo 
nOhm/min FORNO 

104 KbpwmTip 
Constante pwm típica para acionamento do 

motor-macaco para baixo 
nOhm/min FORNO 

105 KcpwmReal 
Constante pwm Real de acionamento do motor-

macaco para cima 
nOhm/min FORNO 

106 KcpwmTip 
Constante pwm típica para acionamento do 

motor-macaco para cima 
nOhm/min FORNO 

107 Na Teor de Sódio no metal (PPM) ppm FORNO 

108 NA2CO3A Quantidade de Na2CO3 adicionada kg FORNO 

109 NA2CO3CM Quantidade de Na2CO3 - Correção Manual kg FORNO 

110 NBA Nível de Banho cm FORNO 

111 NBAA Adição de Banho Kg FORNO 

112 NBAc Controle de Banho Kg FORNO 

113 NBAR Retirada de Banho Kg FORNO 

114 NCicSEA Núm Ciclos de SEA Ciclos/SEA FORNO 

115 NEA Efeito Anódico Total ea/d FORNO 

116 NEARecorr Efeito Anódico Recorrente Total EA/d FORNO 

117 NME Nível de Metal cm FORNO 

118 NOV Número de Overs un FORNO 

119 NSA Número de Shots de Alimentação un FORNO 

120 NTR Número de Tracks - FORNO 

121 NumOverUnder Número de Overs seguidos de Under un FORNO 

122 NUnderL Núm Under Longo NUL/Forno FORNO 

123 PAN Perda Anódica uOhm FORNO 

124 PCA Perda Catódica mV FORNO 

125 PCO Perda Catódica (uOhms) mOhm FORNO 

126 PCor Previsão de Corrida - FORNO 

127 PHV Perda Haste Viga uOhm FORNO 

128 PreEA Pré-Efeito Anódico ea/d FORNO 

129 PrvEA Previsão de Efeito Anódico ea/d FORNO 

130 PUR Pureza do Metal (% Al) % FORNO 

131 QALr Quantidade Alimentada (real) kg FORNO 

132 QALt Quantidade Alimentada (teórica) kg FORNO 

133 QME Quantidade de Metal Corrido (Real) ton FORNO 

134 RMR Resistência Real uOhm FORNO 

135 RS SetPoint de Resistência uOhm FORNO 

136 RSO Resistência Alvo uOhm FORNO 

137 SetNBA SetPoint de Nível de Banho cm FORNO 

138 SetNME Setpoint de Nível de Metal cm FORNO 

139 SILO Controle de enchimento do silo de Alf3 - FORNO 

140 SIM Supressão Impossível de Efeito Anódico % FORNO 

141 SIMTot Supressão Impossível de Efeito Anódico Total % FORNO 

142 SPEA Supressão de Pré-Efeito Anódico ea/d FORNO 

143 SPEAIM Supressão de Pré-Efeito Anódico Impossível % FORNO 

144 SubAnodCAR Subidas de anodo em CAR un FORNO 

145 SubAutAnod Subida Automática de Anodo un FORNO 

146 SWF Oscilação Forte % FORNO 

147 SWT Oscilação Total % FORNO 

148 TAS Tempo de Alimentação Suspensa min FORNO 

149 TC1 Tempo de Check min FORNO 

150 TEA Tempo de Efeito Anódico min FORNO 

151 TMP Temperatura de Banho ºC FORNO 
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Tabela 3.1 - Informação das variáveis que compõem o banco de dados 

(conclusão) 

ID Sigla Nome completo Unidade Tipo 

152 TMPcat Temperatura de Banho para CA ºC FORNO 

153 TMPLI Temperatura de Banho - Limite Inferior ºC FORNO 

154 TMPLiq Temperatura de Líquidos ºC FORNO 

155 TMPLS Temperatura de Banho - Limite Superior ºC FORNO 

156 TMT Tempo de Track min FORNO 

157 TOV Tempo de Over min FORNO 

158 TUN Tempo de Under min FORNO 

159 VIDA Vida útil de cuba Dias FORNO 

160 VML Voltagem Líquida V FORNO 

161 VMR Voltagem Bruta V FORNO 

162 WF Consumo Real de Forno kW FORNO 

163 WFA Consumo Alvo de Forno kW FORNO 

164 AF Nivel de Silo de Alum Fresca % PTG 

165 af%F Flúor Adsorvido (Alumina Fluoretada) % PTG 

166 af%F(Cor) Fluoretação das plantas corrigida % PTG 

167 af%Na2O Óxido de Sódio (Alumina Fluoretada) % PTG 

168 af%UM Umidade (Alumina Fluoretada) % PTG 

169 af<325m < 325 mesh (Alumina Fluoretada) % PTG 

170 af<400m < 400 mesh (Alumina Fluoretada) % PTG 

171 af>100m > 100 mesh (Alumina Fluoretada) % PTG 

172 af>200m > 200 mesh (Alumina Fluoretada) % PTG 

173 afDA Densidade Aparente (Alumina Fluoretada) g/cm3 PTG 

174 afLOI1 L.O.I. (110 ~300 °C) (AF) % PTG 

175 AluT Alumina Transportada T PTG 

176 Na2Odif Óxido de Sódio (Alumina Fluoretada-Virgem) % PTG 

177 SCA Nível de Silo Crosta Sala A  % PTG 

178 SCB Nível de Silo Crosta Sala B % PTG 

179 SDA Nível de Silo Diario A % PTG 

180 SDB Nível de Silo Diario B % PTG 

181 SPVZ Setpoint Vazão de Alumina Fresca T/h PTG 

182 VZ Vazão de Alumina Fresca  T/h PTG 

183 af%UMx Umidade (Alumina Fluoretada) % REDUÇÃO 

184 ALF LI Limite inferior ALF % REDUÇÃO 

185 ALF LS Limite superior ALF % REDUÇÃO 

186 IA Corrente alvo kA REDUÇÃO 

187 IM Intensidade de Corrente kA REDUÇÃO 

188 IMBB Intens. de Corrente do Booster kA REDUÇÃO 

189 IMC Intensidade de Corrente [Cuba] kA REDUÇÃO 

190 IMRB Intensidade de Corrente  kA REDUÇÃO 

191 VL Voltagem de linha V REDUÇÃO 

192 WL Consumo Real da Linha MW REDUÇÃO 

193 ECp Eficiência de Corrente Prevista % SEÇÃO 

194 ECr Eficiência de Corrente Real % SEÇÃO 

195 FX Faixa % SEÇÃO 

196 PRODReal Produção Real t SEÇÃO 

 

 Ressalta-se que muitas dessas variáveis possuem grande quantidade de valores nulos 

(null). Para identificar isso, calculou-se a proporção entre valores nulos da variável e total de 

amostras, a tabela 3.2 exibe as proporções. É possível verificar que 69 variáveis possuem 

proporção de nulos abaixo de 30%. Essas variáveis estão destacadas. 
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Tabela 3.2 – Proporção entre a quantidade de valores nulos e a quantidade total de dados 

para cada variável 

(continua) 

Variável 
Proporção de 

nulos (%) 
Variável 

Proporção de 

nulos (%) 
Variável 

Proporção de 

nulos (%) 

VMR 0,00 PTUN 21,56 SDA 74,81 

RSO 0,00 ALF3A 24,96 SCB 74,81 

RMR 0,00 PRODReal 25,03 SPVZ 74,81 

SWT 0,00 FX 25,03 VZ 74,81 

NEA 0,00 Turma 25,03 AF 74,81 

EAP 0,00 ECr 25,03 SPEA 77,02 

SIM 0,00 ECp 25,03 SPEAIM 77,02 

TEA 0,00 TMP 25,09 PreEA 79,94 

TAS 0,00 ECO 25,30 ALF3DA 80,86 

A1 0,00 NBA 25,30 SIMTot 85,12 

IA 0,00 NME 25,31 NEARecorr 85,16 

IM 0,00 PCor 25,31 IMRB 85,49 

VL 0,00 ALF3ARB 32,91 afUM 85,87 

SWF 0,00 ALF3AE 33,22 afLOI1 85,96 

NTR 0,00 ALF3CM 33,27 afDA 86,13 

TMT 0,00 ALF3CT 34,29 af325m 86,22 

EAN 0,00 ALF3CA 34,29 af400m 86,22 

DeltaR 0,00 ALF3LC 34,29 af100m 86,22 

DRPTro 0,00 ALF3AS 34,29 af200m 86,22 

TC1 0,00 ALF3ABF 34,68 SCA 87,31 

VIDA 0,00 ALF3ABN 34,68 KcpwmReal 89,61 

TUN 0,00 ALF3ABT 34,68 EaDurPolTot 89,75 

IMBB 0,01 ALF3ABV 34,68 KbpwmReal 90,19 

PTOutras 0,28 ALF3ABFC 34,68 NBAR 92,12 

Fe2O3 0,86 DesAutAnod 37,74 ALF3Ah 93,99 

Na2O 0,86 SubAutAnod 37,74 ALF3Am 93,99 

CaO 0,86 ALF3ATS 38,28 ALF3Ac 93,99 

DA 0,86 NumOverUnder 38,37 ALF3At 93,99 

SE 0,86 SubAnodCAR 43,88 IncCTAlim 95,54 

LOI1 0,86 DesAnodCAR 43,92 IncCTOsc 95,57 

LOI2 0,86 NA2CO3A 44,00 NBAA 96,50 

M100m 0,86 EaEnergL 51,97 PCO 96,99 

M200m 0,86 NUnderL 55,93 PCA 96,99 

M325m 0,86 NSA 56,07 SetNME 97,07 

PV2O5 0,86 EaVBruta 56,07 AF2 97,59 

PTiO2 0,90 EaVLiq 56,07 VZ2 97,59 

PMnO 0,90 EaVPol 56,07 DeltaTM 98,55 

PP2O5 0,90 EaDurPol 56,07 CAN 98,93 

PZnO 0,90 EaVMax 56,07 SetNBA 99,16 

SiO2 0,90 CCDentroBM 56,07 ALM 99,21 

AluT 1,24 NCicSEA 56,07 FE 99,26 

afNa2O 1,44 VML 56,08 SI 99,26 

afF 1,45 CCAbaixoBM 56,14 Mn 99,26 

CR 2,61 CCAcimaBM 56,14 PUR 99,26 

PrvEA 18,23 ALF 61,66 PNi 99,26 

IncTm 18,23 CAF 61,70 PV 99,26 

IncTr 18,23 DeltaT1 62,14 PGa 99,26 

IncOs 18,23 DeltaT 62,89 PP 99,26 

IncOp 18,23 TMPLiq 62,89 PNa 99,26 

DeltRCI 18,23 CAF2A 62,90 KbpwmTip 99,90 

TOV 18,24 NA2CO3CM 63,64 KcpwmTip 99,90 
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Tabela 3.2 – Proporção entre a quantidade de valores nulos e a quantidade total de dados 

para cada variável 

(conclusão) 

Variável 
Proporção de 

nulos (%) 
Variável 

Proporção de 

nulos (%) 
Variável 

Proporção de 

nulos (%) 

CQBEfetiv 18,45 RS 64,09 ALF3DALI 99,90 

QALt 21,39 CAF2CM 65,49 ALF3DALS 99,90 

QALr 21,42 TBase 70,05 PAN 99,93 

PTOV 21,55 ALF3ATSAc 70,59 PHV 99,93 

PTInic 21,55 IMC 73,56 SILO 99,94 

PTChk 21,55 SDB 74,81   

 
Além disso, algumas variáveis, como temperatura, porcentagem de flúor e nível de 

metal são coletadas manualmente por sensores físicos ou por análise laboratorial, gerando 

diferentes frequências de amostragem. Outras variáveis, por exemplo, resistência real e 

tensão bruta, são coletadas on-line, através de sensores, sem interferência humana. A 

maioria das variáveis é amostrada diariamente; no entanto, as variáveis coletadas 

manualmente têm outras frequências de amostragem. Esse fato faz com que dados nulos 

estejam presentes entre as medições ao combinar variáveis de diferentes amostragens. 

Outros fatores que contribuem para a presença de dados nulos são: 

a) Sensor para aferição da variável indisponível ou danificado; 

b) O operador não entra com os dados no sistema computacional para ser armazenado 

no banco de dados; 

c) Não interesse dos engenheiros de processos em monitorar a variável em determinada 

época; 

d) A integração de outras bases de dados pode ter falhado. 

3.1.1 Pré-processamento dos dados 

Esta seção descreve como a etapa de pré-processamento de dados foi feita. 

Inicialmente, realizou-se a seleção de registros do banco de dados relacional disponibilizado 

através da linguagem SQL (Structed Query Language). O Sistema de Gerenciamento de 

Banco de Dados (SGBD) utilizado é o Microsoft SQL Server 2008 R2. A consulta retornou 

dados faltantes (NULL), como visto na tabela 3.3. 

  



 

66 

 

Tabela 3.3 – Exemplo de dados com valores faltantes 

Forno Data TMP ALF3A A1 RMR ... 

1 01/01/2011 956,00 9,45 101,67 15,74 

... 

1 02/01/2011 NULL NULL 106,97 15,81 

1 03/01/2011 957,00 9,45 98,28 15,64 

1 04/01/2011 952,00 9,45 96,90 15,74 

1 05/01/2011 964,00 37,80 103,90 15,73 

1 06/01/2011 NULL NULL 104,01 15,64 

1 07/01/2011 957,00 38,80 97,96 15,65 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Em vez de eliminar as amostras com dados faltantes, o valor da média aritmética 

entre a medida anterior e a posterior foi colocado no lugar. Essa estratégia foi usada, porque, 

de acordo com os engenheiros de processos da fábrica, como se trata de um processo 

essencialmente químico, geralmente, o valor das variáveis mudam lentamente com o passar 

do tempo e a média aritmética constitui-se um valor “justo” para essa finalidade. Ademais, a 

eliminação dessas amostras acarretaria em uma perda grande de dados. A tabela 3.4 mostra 

os valores preenchidos (destacados). 

Tabela 3.4 – Exemplo de dados com valores faltantes corrigidos 

Forno Data TMP ALF3A A1 RMR ... 

1 01/01/2011 956,00 9,45 101,67 15,74 

... 

1 02/01/2011 956,50 9,45 106,97 15,81 

1 03/01/2011 957,00 9,45 98,28 15,64 

1 04/01/2011 952,00 9,45 96,90 15,74 

1 05/01/2011 964,00 37,80 103,90 15,73 

1 06/01/2011 960,50 38,30 104,01 15,64 

1 07/01/2011 957,00 38,80 97,96 15,65 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Esse ajuste também pode ser visto graficamente, através da figura 3.2. 

Figura 3.2 – Imputação de dados nulos 

 

3.1.2 Escolha das variáveis de entrada do modelo 

Sabendo que as variáveis de saída desejadas para o modelo são temperatura do forno 

(TMP), percentual de alumina fluoretada no banho (ALF) e nível de metal (NME), as 

variáveis de entrada do modelo foram selecionadas de acordo com a análise dos valores da 

correlação de Person (R) (equação 3.1) com as variáveis de saída.  

𝑅𝑥𝑦 =
  𝑥𝑖 − 𝑥   𝑦𝑖 − 𝑦  n

i=1

   𝑥𝑖 − 𝑥  2n
i=1    𝑦𝑖 − 𝑦  2n

i=1

 (3.1) 

onde n é a quantidade de amostras, xi e yi são as amostras individuais de índice i, e  𝑥  e 𝑦   

são as médias das amostras. 

A tabela 3.5 lista as entradas mais importantes associadas às variáveis de saída 

selecionadas para criar os modelos estimadores. Depois da análise de R de cada entrada-

saída, os engenheiros de processo validaram a seleção de entradas para o modelo. É 

importante observar que todas as variáveis de entrada são atrasadas em um passo, porque os 

modelos neurais emulam um sistema dinâmico de primeira ordem com entradas atrasadas 

para estimar a saída atual. O conjunto de dados final selecionado possui cerca de 1.728.000 

amostras e onze entradas e três saídas. 
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Tabela 3.5 – Lista das variáveis de entrada com o os valores de R em relação às saídas 

ID Variável Abreviação Unidade Atraso 
R c/ 

TMP 

R c/ 

ALF 

R c/ 

NME 

1 Voltagem bruta VMR-1 V 

1-passo 

−0,49 0,43 0,30 

2 Resitência bruta RMR-1 uOhm −0,48 0,41 0,24 

3 Nível de banho NBA-1 cm 0,58 −0,41 −0,69 

4 
Fluoreto de cálcio 

(% no banho) 
CAF-1 % −0,53 −0,49 0,37 

5 
Porcentagem de 

óxido de sódio 
PNA2O-1 % −0,52 −0,67 0,31 

6 
Porcentagem de 

óxido de cálcio 
PCAO-1 % −0,57 0,72 0,32 

7 
Quantidade de 

AlF3 adicionada 
ALF3A-1 kg/misc 0,40 −0,46 −0,30 

8 
Quantidade 

Alimentada (Real) 
QALR-1 kg −0,35 0,32 0,52 

9 Temperatura TMP-1 °C 0,88 −0,79 0,32 

10 

Fluoreto de 

Alumínio 

(% no banho) 

ALF-1 % −0,78 0,94 0,25 

11 Nível de Metal NME-1 cm −0,41 0,34 0,94 

 

3.1.3 Agrupamento de dados baseado no conhecimento dos especialistas 

O agrupamento de dados (na prática, de fornos) foi realizado com o auxílio dos 

engenheiros de processos da fábrica que possuem conhecimento e experiência a respeito da 

planta de produção. Como explicado na seção 2.3, a linha de produção é composta por 960 

fornos eletrolíticos, dispostos em quatro reduções e oito salas. Como cada sala possui a 

mesma quantidade de fornos, há, portanto, 120 fornos por sala. Em cada sala existem quatro 

seções, resultando em 32 seções diferentes considerando a linha de produção completa. 

Nesse sentido, o primeiro critério de agrupamento foi a divisão por seção, resultando, a 

priori, em 32 grupos distintos. 

Além disso, os engenheiros concordam que há três tipos de comportamentos 

produzidos pelos fornos em função do seu tempo de vida. A tabela 3.6 resume as fases: 
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Tabela 3.6 – Comportamentos dos fornos de redução de alumínio de acordo com o tempo de 

vida 

Fase Tempo de vida Características Quantidade de dados 

Ponto de 

partida 
De 1 a 100 dias 

. componentes do forno estão 

novos; 

. criolita em preparação; 

. muito instabilidade química 

e térmica. 

91.445 amostras 

(7,08% do total) 

 

Regime 

estacionário 
Entre 101 e 1200 dias 

. componentes do forno estão 

estabilizados; 

. criolita formada; 

. pouca instabilidade. 

931.266 amostras 

(72,10% do total) 

 

Ponto de 

desligamento 
Entre 1201 e 1500 dias 

. componentes do forno estão 

desgastados; 

. criolita desgastada; 

. muita instabilidade química 

e térmica.  

268.889 amostras 

(20,82% do total) 

 

 

Sendo assim, essas três fases configuram o segundo parâmetro para realizar o 

agrupamento dos dados. Então, cada uma das 32 seções foi subdivida em três, resultando em 

96 grupos distintos. 

Os diferentes comportamentos também podem ser verificados quando o conjunto de 

dados de cada grupo é analisado estatisticamente. A figura 3.3 mostra histogramas de cada 

variável de entrada para cada grupo. A variável ALF3A possui valores zero no ponto de 

partida, porque não é observada nessa fase, portanto, essa variável pode ser descartada 

quando modelos para essa fase são criados. A variável PNA2O, no ponto de partida, tem um 

número maior de amostras menor que 0,4; no regime estacionário e no ponto de 

desligamento, a maior concentração de amostras é superior a 0,4. O comportamento das 

variáveis de entrada entre regime estacionário e ponto de parada é semelhante. 

Figura 3.3 – Histogramas para variáveis de entrada: (a) ponto de partida; (b) regime estacionário; (c) ponto de 

desligamento. 

 (a) 
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 (b) 

 

 (c) 
 

Analisando o histograma das variáveis de saída para cada fase (figura 3.4), é possível 

observar que a variável TMP nos pontos de partida e de desligamento apresentou um 

intervalo de valores maior que o regime estacionário, ratificando a tese da instabilidade. 

Outro comportamento verificado foi sobre a variável NME: no ponto de partida houve um 

grande acúmulo de amostras no valor de 22 cm, mas, na fase estacionária e de desligamento, 

o acúmulo foi em 25 cm. A variável ALF, no ponto de partida, teve uma maior concentração 

amostral menor que 10; nas outras duas fases a concentração foi superior a 10. 
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Figura 3.4 – Histogramas para variáveis de saída: (a) ponto de partida; (b) regime estacionário; (c) ponto de 

desligamento. 

 (a) 

 

 (b) 

 

 (c) 
 

Além dos histogramas, a diferença na variação da TMP pode ser observada nas três 

fases, por intermédio da figura 3.5. No ponto de partida, a média é igual a 970,5 °C, porque 

o forno deve ser reaquecido; em regime estacionário, a média diminui para 963,7 °C, 

patamar padrão da planta; no ponto de desligamento, a TMP também diminui para 958,8 °C, 

pois o forno está sendo resfriado para ser desligado. A TMP foi escolhida para realizar essa 

análise, por ser uma das variáveis mais monitoradas do processo. 
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Figura 3.5 – Variação de TMP do forno #5. 

 

3.2 Modelagem neural 

 Esta seção explana sobre as técnicas de modelagem, baseadas em AM, que foram 

utilizadas nesta tese: redes neurais artificiais diretas multicamadas e redes de memória de 

longo prazo. 

3.2.1 Redes Neurais Artificiais Diretas Multicamadas 

 A Rede Neural Artificial é uma técnica de AM inspirada no cérebro humano. Como 

ela é criada e utilizada por meio de computadores, e alguns modelos diretamente em 

hardware eletrônico, daí o termo “artificial”. A capacidade de aprender, de armazenar 

conhecimento e de usá-lo nas mais variadas situações é uma propriedade tanto no cérebro 

humano quanto das RNAs. Essa técnica é versátil e tem sido largamente utilizada para 

resolver os diversos tipos de problemas na área de AM: classificação, agrupamento, 

associação, regressão, previsão de séries temporais, etc. (Soares & Souza, 2017; Zhang et. 

al., 2018; Zhao et. al., 2019). 

 A iniciativa pioneira para construir uma RNA se deu em 1943, quando o primeiro 

modelo de neurônio artificial foi proposto por McCulloch (psicólogo e neurofisiologista) e 

Pitts (matemático). Nos anos seguintes, os pesquisadores Hebb e Rosenblatt propuseram 

novas formas de realizar o treinamento da rede neural. Entretanto, em 1969, os estudiosos 

Minsky e Papert provaram que a RNA da época não era capaz de resolver problemas não-

lineares simples, como o XOR lógico. A figura 3.6 representa essa limitação. 
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Figura 3.6 – Limitação do modelo neural de McCulloch e Pitts. 

 

 Por causa dessa restrição, na década de 1970, as pesquisas em redes neurais entraram 

em uma fase de pouquíssimo avanço. O ressurgimento se deu a partir da década de 1980, 

com a proposta de um novo algoritmo de treinamento, associado com redes de várias 

camadas, denominado back-propagation, que é capaz de resolver as limitações identificadas 

anteriormente. Essa forma mais eficiente de criar RNAs foi desenvolvida e publicada por 

Rumelhart e McClelland em 1986 (Rumelhart et. al., 1986). A partir daí, a evolução do 

conhecimento que permeia o assunto de redes neurais tem crescido e, atualmente, tem 

ganhado muita notoriedade graças às técnicas de Deep Learning (Aprendizado Profundo) 

(Hinton, 2007), que será abordada na próxima seção. 

 A criação de uma RNA depende fortemente da utilização de dados. Portanto, sem 

uma base de dados, torna-se inviável a construção de uma rede neural. A RNA é capaz de 

construir modelos que simulam comportamentos lineares e não-lineares. Além dessa 

importante vantagem, destacam-se: 

a) Não é necessário realizar cálculos matemáticos complexos para construir o modelo; 

b) Não requer conhecimento avançado do processo a ser modelado para criar a rede 

neural capaz de emulá-lo; 

c) Geralmente, resulta em um modelo capaz de generalizar o domínio do problema, 

gerando resultados coerentes com o processo que está sendo modelado; 

d) Pode ser usada em associação com outras técnicas de AM (modelo híbrido), como, 

por exemplo, um pré-processamento por meio da técnica de clusterização e depois o 

uso da modelagem neural. 

Por outro lado, o modelo neural é do tipo caixa preta, ou seja, ao final do processo de 

sua criação, não se sabe exatamente como as variáveis de entrada influenciam na saída 

estimada. Além disso, há diversos parâmetros que precisam ser ajustados empiricamente 

(tentativa e erro) para que o modelo seja gerado adequadamente. Outro ponto a ser 
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considerado é que quanto maior for a matriz de dados a ser aprendida pela RNA, mais 

tempo de processamento será necessário para treinar a rede neural. 

Uma RNA pode ser representada através do diagrama exemplificado pela figura 3.7. 

Da esquerda para direita, encontram-se as seguintes estruturas: as entradas do modelo, as 

unidades de processamento (neurônios) e as saídas do modelo. A ligação entre as estruturas 

(setas) são intituladas pesos, que constituem parte mais importante da rede neural, porque o 

conhecimento adquirido no decorrer do processo de aprendizado é armazenado nos pesos. 

Nota-se ainda que essa RNA possui várias camadas, sendo, portanto, uma rede neural 

multicamada. 

Figura 3.7 – Esquema genérico de uma RNA. 

 

Fonte: Soares & Souza (2017). 

3.2.2 Algoritmos de treinamento 

O processo de aprendizado de uma RNA com uma taxa de erro grande e, à medida 

que as iterações de treino são executadas e os pesos vão sendo modificados, a taxa de erro 

começa a diminuir, já que a rede está assimilando o conhecimento contido na essência da 

base de dados. Resumidamente, os algoritmos de treinamento trabalham para minimizar o 

erro, alterando os pesos a cada iteração, em função da taxa de erro. A figura 3.8 mostra um 

fluxograma que sumariza o funcionamento genérico desses algoritmos. 

 

  

Entradas Saídas 
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Figura 3.8 – Fluxograma dos algoritmos de treinamento de RNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Soares & Souza (2017). 

Antes de conhecer os algoritmos de treinamento, é importante saber sobre a 

Perceptron, Regra Delta e Rede Adaline. 

A Perceptron é uma estrutura simples que faz uso do modelo McCulloch-Pitts capaz 

de lidar com dados linearmente separáveis. Na sua camada de saída, ela possui somente dois 

estados de ativação, que é a aplicação da função degrau ou degrau bipolar: 1 ou 0 (podendo 

ser -1 e 1, também). A figura 3.9 mostra o algoritmo de treinamento de uma Perceptron. 

Figura 3.9 – Algoritmo de treinamento da Perceptron. 

 
Fonte: Silva et al. (2010). 

Para exemplificar, como uma Perceptron funciona na prática, considerar os dados da 

tabela 3.7 que representam um sistema de alerta com dois sensores (entradas) e um alarme 

(saída). Em funcionamento normal, os sensores emitem um sinal que acende duas lâmpadas. 

O sistema entra em alerta quando pelo menos um dos sensores deixa de emitir o sinal, ou 

seja, quando uma das lâmpadas fica apagada. 

Definição da 
estrutura da RNA e 

critérios de aceitação 

Apresentação dos 
dados para a RNA 

Cálculo da resposta 
da RNA e do erro 

associado 

Atualização dos 
pesos da RNA 

Critérios de 
aceitação 
atingidos? 

RNA treinada 
com sucesso 

SIM 

NÃO 
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Tabela 3.7 - Dados de um sistema de alerta (exemplo de Perceptron)  

Sensor 1 (x1) Sensor 2 (x2) Alarme (d) 

Apagada (valor: 0) Apagada (valor: 0) Alerta (valor: 0) 

Apagada (valor: 0) Acesa (valor: 1) Alerta (valor: 0) 

Acesa (valor: 1) Apagada (valor: 0) Alerta (valor: 0) 

Acesa (valor: 1) Acesa (valor: 1) Normal (valor: 1) 

 

A figura 3.10 exibe a arquitetura Perceptron para resolver o referido problema. Onde 

x0 (bias) é um valor inalterável para estabilizar o treinamento que vale um; x1 e x2 são as 

entradas dos sensores 1 e 2, respectivamente; w10, w11, w12 são os pesos e Y é a saída 

estimada pela Perceptron, que é a aplicação do degrau na saída líquida da rede (net1). 

Figura 3.10 – Fluxograma dos algoritmos de treinamento de RNA. 

 

 

É imprescindível definir o valor da taxa de aprendizado, que varia entre ]0, 1], e 

inicializar os pesos para iniciar o treinamento. A taxa de aprendizado rege a velocidade de 

treinamento: quanto mais próximo de um, mais rápido o treinamento tende a acontecer; 

quanto mais perto de zero, mais lento é o treinamento. Para o exemplo do sistema de alarme, 

considera-se taxa de aprendizado igual a um e pesos iniciais com os valores w10 = 0; w11 = 

w12 = 3. 

Primeiramente, apresenta-se a primeira amostra do conjunto de dados [x1 = 0; x2 = 0; 

d1 = 0] para calcular a saída estimada da Perceptron: 

net1 = w10x0 + w11x1 + w12x2 

net1 = 0.1 + 3.0 + 3.0 = 0 

Y = f(net1) → Y = f(0) → se net1 >= 0, então Y = 1 [degrau] 

Como d1 é diferente de Y, a rede errou, portanto, todos os pesos devem ser ajustados 

(aplicação da Regra Delta): 

w10(novo) = w10(antigo) + η.(d-y).x0 = 0 + 1.(0 - 1).1 = -1 
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w11(novo) = w11(antigo) + η.(d-y).x1 = 3 + 1.(0 - 1).0 = 3 

w12(novo) = w12(antigo) + η.(d-y).x2 = 3 + 1.(0 - 1).0 = 3 

Posteriormente, a segunda amostra do conjunto de dados [x1 = 0; x2 = 1; d1 = 0] é 

usada para definir a saída estimada da Perceptron: 

net1 = w10x0 + w11x1 + w12x2 

net1 = -1.1 + 3.0 + 3.1 = 2 

Y = f(net1) → Y = f(2) → se net1 >= 0, então Y = 1 [degrau] 

Sendo d1 diferente de Y, ajustam-se os pesos: 

w10(novo) = w10(antigo) + η.(d-y).x0 = -1 + 1.(0 - 1).1 = -2 

w11(novo) = w11(antigo) + η.(d-y).x1 = 3 + 1.(0 - 1).0 = 3 

w12(novo) = w12(antigo) + η.(d-y).x2 = 3 + 1.(0 - 1).1 = 2 

Em seguida, a terceira amostra do conjunto de dados [x1 = 1; x2 = 0; d1 = 0] é 

apresentada para a Perceptron: 

net1 = w10x0 + w11x1 + w12x2 

net1 = -2.1 + 3.1 + 2.0  = 1 

Y = f(net1) → Y = f(1) → se net1 >= 0 , então Y = 1 [degrau] 

Como d1 é diferente de Y, os pesos devem ser atualizados: 

w10(novo) = w10(antigo) + η.(d-y).x0 = -2 + 1.(0 - 1).1 = -3 

w11(novo) = w11(antigo) + η.(d-y).x1 = 3 + 1.(0 - 1).1 = 2 

w12(novo) = w12(antigo) + η.(d-y).x2 = 2 + 1.(0 - 1).0 = 2 

Agora, a quarta amostra [x1 = 1; x2 = 1; d1 = 1] é utilizada para calcular a saída 

estimada da Perceptron: 

net1 = w10x0 + w11x1 + w12x2 

net1 = -3.1 + 2.1 + 2.1 = 1 

Y = f(net1) → Y = f(1) → se net1 >= 0 , então Y = 1 [degrau] 

Nesse caso, d1 é igual a Y, sendo assim, os pesos não devem ser atualizados. 

Como a quarta e última amostra foi apresentada para a Perceptron, então um ciclo 

(também conhecido como época) foi realizado. Parte-se então para o segundo ciclo, 

apresentando novamente a primeira amostra para a rede: 

net1 = w10x0 + w11x1 + w12x2 
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net1 = -3.1 + 2.0 + 2.0 = -3 

Y = f(net1) → Y = f(-3) → se net1 < 0 , então Y = 0 [degrau] 

d1 = Y → não é preciso atualizar os pesos 

Aplicação da segunda amostra: 

net1 = w10x0 + w11x1 + w12x2 

net1 = -3.1 + 2.0 + 2.1  = -1 

Y = f(net1) → Y = f(-1) → se net1 < 0 , então Y = 0 [degrau] 

d1 = Y → não é preciso atualizar os pesos 

 

Aplicação da terceira amostra: 

net1 = w10x0 + w11x1 + w12x2 

net1 = -3.1 + 2.1 + 2.0 = -1 

Y = f(net1) → Y = f(-1) → se net1 < 0 , então Y = 0 [degrau] 

d1 = Y → não é preciso atualizar os pesos 

Aplicação da quarta amostra: 

net1 = w10x0 + w11x1 + w12x2 

net1 = -3.1 + 2.1 + 2.1 = 1 

Y = f(net1) → Y = f(1) → se net1 >= 0 , então Y = 1 [degrau] 

d1 = Y → não é preciso atualizar os pesos 

A essa altura, o segundo ciclo foi finalizado e os pesos geraram saídas estimadas pela 

Perceptron igual às saídas reais, resultando, portanto, em um modelo adequadamente 

treinado. Os pesos encontrados foram: w10 = -3; w11 = 2; w12 = 2. A figura 3.11 representa o 

algoritmo de operação da Perceptron que deve ser usado depois do treinamento. 

Figura 3.11 – Algoritmo de operação da Perceptron. 

 
Fonte: Silva et al. (2010). 
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A Rede Adaline é semelhante a Perceptron, porém, faz uso de uma função contínua 

para representar a função de saída do neurônio, não utilizando mais a função degrau. As 

funções de ativação mais populares constam na figura 3.12. 

Figura 3.12 – Exemplos de funções de ativação. 

 
Função Linear 

 
Função Limiar/Threshold 

 
Sigmóide Logística 

 
Tangente Hiperbólica 

 

A regra de aprendizado utilizada no algoritmo da rede Adaline é baseada no método 

dos mínimos quadrados, conhecida como Regra Delta. Ela é capaz de determinar o conjunto 

de pesos ótimos pela utilização de uma técnica de otimização conhecida como método do 

gradiente descendente, fazendo uso como função custo para ser minimizada o erro 

quadrático. O ajuste dos pesos da Adaline é realizado através da equação matemática 3.2: 

Δwij = η.(di – yi).xj.f’(net) ou wij(novo) = wij(antigo) + η.(di – yi).xj.f’(net) (3.2) 

Onde: η é a taxa de aprendizado; wij representa os pesos sinápticos; di é a resposta 

desejada; yi é a saída calculada; xj é a variável de entrada; yi é a saída calculada; f’(net) é a 

derivada da função de saída. 

A função objetivo da Regra Delta é o erro quadrático que é dado pela relação 

matemática 3.3: 

erroQuadratico
2
(n) = 1/2.(di - yi)

2  
(3.3) 

Pelo método do gradiente descendente, o ajuste dos pesos deve ser proporcional ao 

sentido contrário ao gradiente da função erro com relação aos pesos, sendo necessário 

derivar a equação 3.3, usando a regra da cadeia. No final de cada ciclo, calcula-se o EQM 
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(Erro Quadrático Médio) ou MSE (Mean Squered Error). Esse cálculo é representado pela 

equação 3.4: 

EQM = (1/n) . ∑ erroQuadrático  (3.4) 

Através do EQM, é possível medir o quanto a rede está aprendendo ou não com o 

passar dos ciclos. A figura 3.13 exemplifica o comportamento típico do EQM com o passar 

das épocas. 

Figura 3.13 - Exemplo de comportamento típico do EQM. 

 
Fonte: Soares & Souza (2017). 

As subseções a seguir apresentam dois algoritmos de treinamento mais robustos e 

frequentemente utilizados no treinamento de RNAs. 

3.2.2.1 Backpropagation 

Trata-se de um dos algoritmos de treinamento de RNA mais famosos. O 

backpropagation (BP) - também conhecido como algoritmo de retro-propagação - utiliza o 

método do gradiente para minimizar a taxa de erro e fazer com que a rede aprenda. Por esse 

motivo, normalmente, o treinamento usando esse algoritmo é lento. Para iniciar o treino, 

faz-se necessário informar diversos parâmetros, tais como: taxa de aprendizagem, taxa de 

erro requerida, etc. Geralmente, as redes neurais treinadas pelo BP são Perceptron de 

Múltiplas Camadas (PMC) ou Multilayer Perceptrons (MLP). 

3.2.2.2 Levenberg-Marquardt 

Como o BP ajusta os valores das matrizes de pesos da rede PMC em relação à 

direção oposta do gradiente da função do erro quadrático, a convergência do treinamento 

tende a ser lenta, exigindo um alto esforço computacional. Para contornar esse 
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inconveniente, várias técnicas de otimização têm sido propostas, uma delas é o Levenberg-

Marquardt (LM) (Hagan & Menhaj, 1994). 

O LM é um método gradiente de segunda ordem, baseado no método dos mínimos 

quadrados para modelos não-lineares, que é capaz de aumentar a eficiência do BP na fase de 

treinamento da RNA. Diferentemente do BP, que é um método de descida no gradiente da 

função de erro quadrático (com o objetivo de minimizá-lo), o LM é uma aproximação do 

método de Newton, que utiliza no seu núcleo a matriz de derivadas de segunda ordem 

(matriz Hessiana) e a matriz de derivadas de primeira ordem (matriz Jacobiana). Sendo essa 

última matriz a computação principal desse algoritmo (Silva et al., 2010). 

Com essas modificações propostas pelo algoritmo LM, comprova-se que o 

treinamento pode ocorrer na ordem de 10 a 100 vezes mais rápido que o BP (Hagan & 

Menhaj, 1994). Contudo, se a matriz Jacobiana for mal condicionada, problemas de 

convergência podem acontecer. 

3.2.3 Aspectos importantes da RNA pós-treinamento 

Esse tópico descreve detalhes importantes que devem ser levados em consideração 

após o treinamento de uma RNA: 

a) Overfitting (super-treinamento): a rede realiza memorização excessiva, decorando 

as saídas na fase de treinamento. Um dos indícios de super-treinamento é que na 

fase de treinamento o erro é muito baixo, mas na etapa de teste o erro é alto; 

b) Underfitting (sub-treinamento): a rede aprende pouco, gerando saídas incoerentes 

na fase de teste da rede. Tanto na fase de treino quanto de teste, os erros são 

grandes; 

c) Generalização: capacidade de gerar saídas coerentes quando amostras que não 

foram usadas na fase de treino são apresentadas para a rede, considera-se como 

sendo o meio termo entre overfitting e underfitting. 

Os fatores que podem contribuir para o overfitting são: 

 Aumento indiscriminado de neurônios na(s) camada(s) escondida(s); 

 Aumento do número de camadas escondidas; 

 Pouca diversidade nos dados utilizados para treinamento; 

 Pré-processamento inadequado; 

 Valor de taxa de aprendizado inadequado; 

 Pesos iniciais inadequados. 

Para dimininuir o overfitting, algumas medidas podem ser tomadas: 
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 Parar o treino antecipadamente; 

 Realizar validação cruzada (cross-validation). 

3.2.4 Redes de memória de longo prazo (RMLP) ou Long Short-Term 

Memory (LSTM) Networks 

Os seres humanos não pensam do zero a cada momento, o conhecimento é 

acumulativo e progressivo, ou seja, o que se aprende hoje pode ser usado para aprender 

novas informações no futuro. Uma RNA tradicional não funciona dessa forma e isso é uma 

grande desvantagem. Por outro lado, uma Rede Neural Recorrente (RNR) pode lidar com 

“memória”, pois são redes com laços de repetição que permitem a persistência de 

informação. A figura 3.14 mostra a diferença básica entre uma RNA e uma RNR. 

Figura 3.14 - Comparação entre RNA e RNR: (a) Esquema de uma RNA (b) Esquema de uma RNR. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Colah (2015). 

Analisando a figura 3.16, nota-se que a RNR não é tão diferente da RNA tradicional. 

Uma RNR é o conjunto de cópias da mesma RNA, que passa a informação para o seu 

sucessor em cadeia. 

Propostas por Hochreiter & Schmidhuber (1997), as Redes de Memória de Longo 

Prazo (RMLP) ou Long Short-Term Memory (LSTM) Networks são um caso especial de 

RNR. Por padrão, elas são capazes de armazenar conhecimento ao longo do processo de 

aprendizado e lembrá-los em passos seguintes. 

A figura 3.15 mostra a principal estrutura de uma LSTM: estado da célula. Ela liga a 

célula inteira e realiza operações que impactam no funcionamento geral da mesma. 

Figura 3.15 - Estado da célula da LSTM. 

 
Fonte: Colah (2015). 
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A rede LSTM pode remover ou adicionar informações a uma célula. Isso é 

controlado por estruturas conhecidas como gates (portões). Os portões permitem ou não a 

passagem da informação para a próxima estrutura da célula. Eles são compostos por uma 

camada de rede neural sigmóide e uma operação de multiplicação. Essa camada calcula 

valores entre 0 e 1. Se o valor resultante for zero, então não deixa passar nenhuma 

informação; se for próximo de um, então deixa passar toda a informação. Uma LSTM possui 

três portões para proteger e controlar o estado da célula.  

A primeira etapa do funcionamento de uma LSTM é decidir quais informações serão 

descartadas do estado da célula. Isso é feito pelo portão conhecido como “camada de 

esquecimento” que funciona de acordo com o que foi explicado no parágrafo anterior. A 

figura 3.16 exibe o esquema de um portão. 

Figura 3.16 - Camada de esquecimento da rede LSTM. (Colah, 2015). 

 
Fonte: Colah (2015). 

A próxima etapa é decidir qual nova informação será armazenada no estado da 

célula. Primeiramente, outro portão contendo uma sigmóide, conhecido como “camada de 

entrada” decide quais valores serão atualizados (it). Depois, uma camada com uma tangente 

hiperbólica (tanh) cria um vetor de novos valores candidatos (Ct) que poderão ser 

adicionados no estado da célula. Posteriormente, essas duas saídas são combinadas para 

gerar atualização do estado da célula. A figura 3.17 ilustra essa etapa. 

Figura 3.17 - Camada de entrada da rede LSTM. 

 
Fonte: Colah (2015). 
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De acordo com a figura 3.18, o próximo passo é multiplicar o estado antigo por ft, 

esquecendo dos valores anteriores (Ct-1) e, em seguida, somar a multiplicação entre it e Ct 

com o objetivo de atualizar o estado. 

Figura 3.18 - Cálculo do estado atual da LSTM. 

 
Fonte: Colah (2015). 

Finalmente, calcula-se a saída da LSTM com base no estado da célula filtrada. A 

figura 3.19 esquematiza esse processo: primeiramente, uma sigmóide é calculada para 

decidir quais partes do estado da célula irão compor a saída. Em seguida, esses valores 

passam por uma tanh e são multiplicados pelo portão de saída, filtrando a saída estimada 

pela rede LSTM. 

Figura 3.19 - Camada de saída da LSTM. 

 
Fonte: Colah (2015). 

 O esquema completo do funcionamento da rede LSTM pode ser visto na figura 3.20. 

Figura 3.20 – Esquema completo da LSTM. 

 

Fonte: Colah (2015). 
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A seguir, artigos serão descritos para exemplificar o poder da técnica LSTM em 

melhorar a precisão de modelos estimadores, quando comparado com RNA rasa. Esses 

trabalhos serviram de inspiração para esta tese. 

Zhang et al. (2018) realizaram modelagem e simulação - levando em consideração 

várias técnicas de AM - para controlar reservatórios e represas, que são infraestruturas 

complexas construídas pelo homem que desempenham papéis essenciais no controle de 

enchentes. Para previsão com frequência horária e fluxo de água baixo, o modelo baseado 

em RNA tradicional (BP) resultou em um valor de RMSE de 1058,031. Por outro lado, o 

modelo que considera LSTM gerou um valor RMSE de 102,934. Verifica-se que houve uma 

melhora de aproximadamente 91% na precisão do modelo de acordo com o índice RMSE. 

Pak et al. (2018) desenvolveram um modelo para prever a concentração de ozônio no 

meio ambiente da cidade Beijing (China). Eles usaram diversas técnicas de AM, dentre elas: 

RNA direta (PMC) e LSTM. Para a primeira técnica, o valor de RMSE resultou em 0,7668 

e, para a segunda, 0,3574. Logo, a performance do modelo baseado em LSTM ficou quase 

54% melhor. 

 Outro trabalho que comprova a eficiência da técnica LSTM, em comparação com 

RNA direta, na modelagem de processos foi desenvolvido por Zhang et al. (2017). O escopo 

desse trabalho é o transbordamento da rede de esgoto de cidades (modelagem hidráulica). 

Para prever com uma frequência horária, a RNA direta resultou em RMSE de 0,0235 e o 

LSTM em 0,0150, havendo um aumento de eficiência próximo de 35%. 

 Adianta-se que também foi encontrado ganho de performance quando se compara os 

modelos baseados em RNA direta e LSTM, no escopo da produção de alumínio primário, 

criados neste trabalho. Isso é demonstrado na próxima seção, que descreve os resultados 

desta tese. 

3.3 Descrição dos experimentos 

 Esta seção descreve como os experimentos computacionais para a geração dos 

modelos foram realizados. Primeiramente, explica-se sobre os modelos baseados em RNA e, 

em seguida, sobre os baseados em LSTM. 

3.3.1 Modelos baseados em RNA 

 Os dados agrupados por cada seção e por cada fase (divisão por tempo de vida) 

foram usados para construir modelos para estimar TMP, ALF e NME usando, 

primeiramente, a técnica RNA. É importante ressaltar que cada modelo de RNA possui 
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apenas uma das três saídas e dois algoritmos de treinamento diferentes foram usados para 

criá-las: LM e BP. Além disso, a preparação dos dados para realizar o treinamento, 

validação e teste das RNA geradas considerou: 

 70% dos dados de cada grupo para treinar, 15% para validar e 15% para testar os 

modelos; 

 dados de todos os fornos de uma seção inteira para treinar e validar os modelos, 

exceto um forno, da respectiva seção, que foi previamente separado para testar o 

modelo. Isso foi aplicado aos dados agrupados; 

 a padronização z-score para pré-processar os dados. 

O z-score gera um conjunto de dados padronizado com média igual a 0 e desvio 

padrão igual a 1 e é expresso por: 

𝑧 =
𝑥 − 𝜇

𝜎
 (3.2) 

onde x é o valor a ser padronizado, 𝜇 é a média da variável e 𝜎 é o desvio padrão da 

variável. 

A tabela 3.8 mostra a divisão do conjunto de dados completo para o processo de 

modelagem: para cada fase ou para todos os conjuntos de dados; três algoritmos de 

aprendizado diferentes; 32 seções (grupos/clusters) diferentes ou todo o conjunto de dados e 

três saídas, resultando em 891 modelos diferentes, inicialmente. 

 

Tabela 3.8 – Sumário dos experimentos realizados. 

(continua) 

Fase 
Algoritmo de 

aprendizado 
Número de modelos 

Ponto de partida 

RNA-LM 
32 seções × 3 saídas = 96 

Todos os dados × 3 saídas = 3 

RNA-BP 
32 seções × 3 saídas = 96 

Todos os dados × 3 saídas = 3 

LSTM 
32 seções × 3 saídas = 96 

Todos os dados × 3 saídas = 3 

Regime estacionário 

RNA-LM 
32 seções × 3 saídas = 96 

Todos os dados × 3 saídas = 3 

RNA-BP 
32 seções × 3 saídas = 96 

Todos os dados × 3 saídas = 3 

LSTM 
32 seções × 3 saídas = 96 

Todos os dados × 3 saídas = 3 
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Tabela 3.8 – Sumário dos experimentos realizados. 

(conclusão) 

Fase 
Algoritmo de 

aprendizado 
Número de modelos 

Ponto de desligamento 

RNA-LM 
32 seções × 3 saídas = 96 

Todos os dados × 3 saídas = 3 

RNA-BP 
32 seções × 3 saídas = 96 

Todos os dados × 3 saídas = 3 

LSTM 
32 seções × 3 saídas = 96 

Todos os dados × 3 saídas = 3 

 TOTAL 

864 modelos (dados agrupados) 

27 modelos (todos os dados) 

891 modelos no total 

 

 Cada modelo baseado em RNA-BP e RNA-LM foi treinado dez vezes, porque os 

pesos iniciais da rede neural são aleatórios, de acordo com uma função de densidade de 

probabilidade Gaussiana. Para os modelos baseados em LSTM, treinou-se apenas uma vez, 

porque não há grande variação nos resultados, ou seja, a referida aleatoriedade inicial não 

afeta o desempenho final do modelo (Apêndice A). No total, 6237 redes neurais foram 

criadas, considerando os dados agrupados: 2970 usam o algoritmo RNA-LM, 2970 usam 

RNA-BP e 297 usam LSTM. O pseudocódigo (Algoritmo 1) resume todo o processo de 

modelagem. 

 

Algoritmo 1 - Pseudo-código para modelagem dos estimadores usando dados agrupados. 

EXPERIMENTOS = 10; 

TOTAL_FORNOS = 960; 

FORNOS_POR_SECAO = 30; 

TOTAL_SAIDAS = 3; 

para i_exp = 1 até EXPERIMENTOS faça 

   para i_out = 1 até TOTAL_SAIDAS faça 

      para i_forno = 1 até 30 até TOTAL_FORNOS faça 

         a) Pegue dados da seção: 

  (indice_pot >= i_forno E índice _pot <= (i_forno + FORNOS_POR_SECAO − 1). 

         b) Crie as matrizes de entrada e de saída (treino e validação). 

         c) Divida os dados entre dados de treinamento e de validação. 

         d) Defina parâmetros do modelo neural. 

         e) Crie o modelo neural. 

         f) Treine o modelo neural. 

         para i_teste = i_ forno até (i_ forno + FORNOS_POR_SECAO − 1) faça 

            g) Pegue dados por indice_pot = i_teste. 

            h) Crie as matrizes de entrada e de saída (teste). 

            i) Simule o modelo neural usando dados de treinamento (passo h). 

            j) Calcule e armazene os valores de MSE e de R. 
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            k) Verifique se os valores de MSE e de R são melhores que do modelo anterior. Se 

sim, salve o modelo. 

         end_para 

      end_para 

   end_para 

end_para 

imprima/plot Valores de MSEteste para cada experimento e para cada saída do modelo. 

imprima/plot Valores de Rteste para cada experimento e para cada saída do modelo. 

l) Calcule o valor médio do MSEteste e do Rteste: 

imprima MSEglobal de cada variável de saída do modelo. 

imprima Rglobal de cada variável de saída do modelo. 

 

A definição do número de neurônios na camada oculta e das funções de transferência 

na camada oculta e de saída foi empírica (tentativa e erro). Tentativas considerando 2, 4, 8, 

16, 32, 64 e 128 neurônios na camada oculta foram realizadas e a alternância da função de 

transferência resultou em uma pequena variação no treinamento, na validação e no teste 

MSE de 0,5%. Portanto, optou-se por gerar modelos mais simples de acordo com os 

parâmetros explicados na tabela 3.9. 

 

Tabela 3.9 – Descrição dos parâmetros usados nos modelos baseados em RNA. 

Parâmetro Valor Justificativa 

Número de camadas 

escondidas 
1 

Tentativas empíricas. 

Número de neurônios 

na camada escondida 
2 

Função de transferência 

na camada escondida 
Sigmóide 

Função de transferência 

na camada de saída 
Linear 

Algoritmos de 

aprendizagem  

LM 

Esse algoritmo cria modelos mais rápido do 

que o BP, porque considera o método de 

aproximação universal de Newton, que usa 

um vetor de derivadas de segundo ordem e 

uma matriz de primeira ordem (matriz 

Jacobiana). Por outro lado, ele gasta mais 

memória para calcular os pesos ótimos. 

 (Hagan & Menhaj, 1994). 

BP 

O BP é o algoritmo de treinamento mais 

tradicional (gradiente descendente). Ele é 

mais lento que o LM, mas usa menos 

memória. (Rumelhart & Hinton, 1986; 

Hinton, 2007). 
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3.3.2 Modelos baseados em LSTM 

 Os modelos estimadores baseados em LSTM foram gerados de acordo com os 

seguintes parâmetros, que foram definidos também através de tentativa e erro. 

Diferentemente das RNAs, o LSTM não é afetado pela aleatoriedade dos pesos iniciais, da 

divisão de dados e dos demais parâmetros aleatórios. 

 Quantidade de neurônios na camada de entrada: 10; 

 Quantidade de neurônios na camada de saída: 1 (portanto, uma LSTM para cada 

variável de saída); 

 Número de unidades na camada escondida: 100; 

 Quantidade máxima de épocas: 800; 

 Limiar do gradiente: 1; 

 Taxa de aprendizado inicial: 0,01; 

 Programação da taxa de aprendizado: por partes (picewise); 

 Período para diminuir a taxa de aprendizado: 50 épocas; 

 Fator de diminuição da taxa de aprendizado: 0,2. 

O percentual de dados usado para treinar os modelos foi de 80%, o restante foi 

utilizado para testá-los. A divisão dos dados se deu de forma aleatória. 

3.4 Considerações finais 

 O agrupamento de dados descrito neste capítulo contribuiu para gerar modelos mais 

precisos quando comparados com os modelos que utilizam todos os dados misturados, ou 

seja, sem considerar o agrupamento. Isso e outras descobertas serão mostradas com detalhes 

no próximo capítulo (Resultados). 
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4. RESULTADOS 

A revisão sistemática da literatura atesta que existe uma carência de trabalhos que 

envolvem técnicas de aprendizado de máquina para construção de modelos capazes de 

emular o comportamento dos fornos de redução de alumínio. Além disso, o processo de 

fabricação desse metal é complexo e requer o armazenamento periódico de dados coletados 

por sensores e o monitoramento constante de diversas variáveis para manter a operação do 

forno normalizada, o que evita: desgaste prematuro de equipamentos, desperdício de 

matéria-prima, emissão de gases poluentes e acidentes de trabalho. Ademais, no capítulo 

anterior, mostraram-se as ferramentas e a metodologia para gerar os resultados aqui 

apresentados. 

Este capítulo mostra os resultados alcançados pela equipe durante o desenvolvimento 

da tese. As tarefas realizadas compreendem:  

 Verificação da evolução do erro de treinamento, validação e teste na fase de criação 

dos modelos; 

 Comparação do tempo de treinamento em função da técnica de modelagem utilizada; 

 Análises comparativas entre os valores reais (medidos pelos sensores ou em 

laboratório) e os valores estimados pelos modelos baseados em RNA-BP, RNA-LM 

e LSTM; 

 Utilização de três medidas de desempenho distintas: MSE do modelo, coeficiente 

linear (R) entre valores reais e estimados pelos modelos e análise do resíduo do erro. 

Ressalta-se que todos os modelos neurais criados são do tipo MISO (multi-input 

single-output) com entradas atrasadas em um passo (t-1), no caso das RNAs. Foi definido 

apenas um atraso, porque a maioria das equações matemáticas que regem o processo 

considera derivadas de primeira ordem (Albras, 1999). Como há onze entradas e três saídas 

diferentes, cada modelo considera uma entrada por vez. A figura 4.1 esquematiza os 

modelos por técnica de estimação. 
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Figura 4.1 – Modelos neurais MISO (a) RNA-BP para estimar TMP; (b) RNA-BP para estimar ALF; (c) RNA-

BP para estimar NME; (d) RNA-LM para estimar TMP; (e) RNA-LM para estimar ALF; (f) RNA-LM para 

estimar NME; (g) LSTM para estimar TMP; (h) LSTM para estimar ALF; (i) LSTM para estimar NME. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

 
(i) 

4.1 Evolução do treinamento dos modelos 

Os modelos neurais foram programados através da linguagem de programação 

MATLAB® versão R2018a e foram executados em um computador equipado com 

processador Intel® Core™ i7-3537U (3ª geração), CPU 2.00 GHz, 8GB RAM, SSD (Solid 

State Disk). 

Os modelos baseados em RNA direta usaram os algoritmos de treinamento BP e LM. 

A figura 4.2 exemplifica a evolução do treinamento, validação e teste, considerando a 

variável de saída TMP e os dados do grupo “ponto de partida”. É possível verificar que a 

RNA-LM converge mais rápido e é mais precisa que a RNA-BP. Esse mesmo 

comportamento foi identificado para as outras saídas e para os outros grupos. É importante 
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ressaltar que o conjunto de dados de validação serve para realizar a parada antecipada do 

treinamento, ou seja, quando o erro de treinamento diminui e o de validação aumenta ou 

quando o erro fica constante por seis épocas, o treinamento é finalizado para não gerar um 

modelo super treinado (com overfitting). 

Figura 4.2 – Evolução do treinamento, validação e teste no processo de criação das RNA diretas, considerando 

a variável de saída TMP e o grupo de dados do ponto de partida. (a) Algoritmo LM; (b) Algoritmo BP. 

 (a) 

 

 (b) 

 

Os modelos baseados em LSTM geraram gráficos semelhantes à evolução do RNA-

BP, como pode ser observado através da figura 4.3, que exibe a evolução do treinamento 

tendo como referência a variável de saída TMP e o grupo de dados “ponto de partida”. O 

mesmo comportamento foi identificado para as demais variáveis e grupos de dados. 
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Figura 4.3 – Evolução do treinamento considerando o algoritmo LSTM, variável de saída TMP e grupo de 

dados do ponto de partida. 

 
 

 Os experimentos baseados em RNA direta foram executados dez vezes (cada 

execução com um conjunto de pesos aleatórios iniciais diferentes) e, após cada execução é 

verificado se a precisão do modelo atual é melhor que do modelo anterior; se for melhor, o 

modelo é gravado e, depois de todas as iterações, o melhor será usado para fazer as 

estimações. A figura 4.4 mostra os valores de MSE e R, onde a linha azul é a média, para os 

modelos oriundos da técnica RNA-LM. Nota-se que a maioria dos modelos possui valor de 

MSE na faixa de 0,1 e 0,2 e de R entre 0,87 e 0,92. 

Figura 4.4 – Valores de MSE e R para os modelos baseados em RNA-LM considerando os 2880 modelos 

treinados, a cor de cada curva representa um experimento diferente: (a) MSE para o ponto de partida; (b) R 

para o ponto de partida; (c) MSE para o regime estacionário; (d) R para o regime estacionário; (e) MSE para o 

ponto de desligamento; (f) R para o ponto de desligamento. 

 (a) 
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 (b) 

 

,  (c) 

 

 (d) 
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 (e) 

 

 (f) 

 

A seguir têm-se os resultados para os modelos criados a partir da RNA-BP. Verifica-

se, através da figura 4.5, que os valores de MSE e de R são maiores que aqueles encontrados 

na RNA-LM, além disso, a variação entre os diversos modelos também é maior. Os 

resultados gerados com RNA-BP poderiam ter desempenho melhorado se o número de 

épocas de treinamento fosse aumentado. 
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Figura 4.5 – Valores de MSE e R para os modelos baseados em RNA-BP considerando os 2880 modelos 

treinados, a cor de cada curva representa um experimento diferente: (a) MSE para o ponto de partida; (b) R 

para o ponto de partida; (c) MSE para o regime estacionário; (d) R para o regime estacionário; (e) MSE para o 

ponto de desligamento; (f) R para o ponto de desligamento. 

 (a) 

 

 (b) 

 

 (c) 
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 (d) 

 

 (e) 

 

 (f) 

 

A evolução do MSE e R para o LSTM pode ser vista por intermédio da figura 4.6. 

Como apenas um experimento foi realizado, considerando essa técnica, há apenas uma curva 

e a linha constante representa a média de todos os fornos. 
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Figura 4.6 – Valores de MSE e R para os modelos baseados em LSTM considerando um modelo treinado: (a) 

MSE para o ponto de partida; (b) R para o ponto de partida; (c) MSE para o regime estacionário; (d) R para o 

regime estacionário; (e) MSE para o ponto de desligamento; (f) R para o ponto de desligamento. 

 (a) 

 

 (b) 

 

 (c) 
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 (d) 

 

 (e) 

 

 (f) 

 

A figura 4.7 revela os valores MSE e R para os modelos criados a partir de todos os 

dados, ou seja, sem agrupamento, considerando os algoritmos RNA-LM e RNA-BP. É 

possível verificar que eles geram valores de MSE e R maiores (em média) quando 

comparados com os modelos anteriores (figuras 4.3 e 4.4). 
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Figura 4.7 – Valores de MSE e R para RNA-LM e RNA-BP considerando todos os dados: (a) MSE para RNA-

LM; (b) R para RNA-BP; (c) MSE para RNA-BP; (d) R para RNA-BP. 

(a) 
 

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 

Como o modelo LSTM, considerando todos os dados, foi treinado apenas uma vez, 

não há representação gráfica desse processo, mas os resultados estão sumarizados na seção 

4.3. 

Os modelos baseados em RNA-BP e RNA-LM consideraram a divisão de dados 

como sendo 70% para teste, 15% para validação e 15% para teste. Já os modelos LSTM 

foram gerados a partir da divisão de 80% dos dados para treinamento e 20% para teste. 

Além disso, é importante informar que a divisão, para os modelos baseados em RNA direita, 

ocorreu para cada grupo de dado, ou seja, para o ponto de partida (que considera os cem 

primeiros dias): os primeiros 70 dias (70%) foram usados para treino, do dia 71 ao dia 85 

(15%) foi usado para validação e do dia 86 ao dia 100 (15% restante) para teste. Por outro 

lado, para os modelos baseados em LSTM, a divisão foi: 80% para treinamento e 20% para 

teste, já que o LSTM não considera dados para validação. A figura 4.8 exemplifica essas 

divisões para todos os grupos de dados e técnicas de modelagem. 
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Figura 4.8 – Divisão de dados para exemplificar a formação dos conjuntos de treinamento, validação e teste. 

(a) Técnicas de RNA direita. (b) Técnica LSTM. 

 

(a) 

 

(b) 

4.2 Tempo de treinamento dos modelos 

A existência de 32 grupos de dados diferentes, a totalidade dos dados e a necessidade 

de executar os experimentos para o conjunto de dados dez vezes (por causa da aleatoriedade 

das RNA diretas) fizeram com que o tempo de treinamento evoluísse de acordo com a figura 

4.9. Nota-se que o tempo de treinamento das RNA-LM é menor que RNA-BP; o uso de 

LSTM gastou um tempo extremamente maior que RNA direta, devido aquele algoritmo ser 

mais complexo que esse último. No total, as RNA diretas levaram aproximadamente 147 

minutos (2,45 horas) para serem criadas, enquanto que os modelos baseados em LSTM 

TREINO 

TREINO 

TREINO 

VALIDAÇÃO 

VALIDAÇÃO 

VALIDAÇÃO 

TESTE 

TESTE 

TESTE 

TREINO 

TREINO 

TREINO 

TESTE 

TESTE 

TESTE 
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gastaram quase 10134 minutos (169 horas). Portanto, a técnica que gera modelos mais 

rápidos é a RNA-LM, em segundo lugar fica RNA-BP e em último LSTM. 

Figura 4.9 – Tempo de treinamento em função dos grupos e de todos os dados. (a) RNA direta; (b) LSTM. 

 (a) 

 

 (b) 

 

4.3 Medidas de desempenho dos modelos 

A tabela 4.1 sumariza os valores médios (m) com seus respectivos desvio padrão 

(dp) de MSE e R, além dos valores mínimos e máximos de MSE e R dos melhores modelos 

baseados em RNA-LM, RNA-BP e LSTM. Esses dados estatísticos foram gerados 

considerando o melhor modelo de cada técnica, que foi usado para estimar as variáveis de 

saída de cada um dos 960 fornos. Verifica-se que a técnica LSTM gera modelos mais 

precisos entre as três técnicas. A qualidade da estimação é muito melhor quando o algoritmo 

LSTM é considerado, isso pode ser atestado quando se observa os baixos valores de MSE, 

os altos valores de R, pequenos desvio padrões, em relação aos demais modelos. 
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Tabela 4.1 – Sumário dos valores de MSE e R considerando todos os modelos. 

Grupo Algoritmo Saída MSE R MSE MIN. e MAX.  R MIN. e MAX. 

Ponto de partida 

RNA-LM 

TMP 
m: 0,182 
dp: 0,001 

m: 0,903 
dp: 0,0006 

0,031; 0,639 0,623; 0,986 

ALF 
m: 0,124 
dp: 0,002 

m: 0,935 
dp: 0,0009 

0,015; 0,899 0,568; 0,993 

NME 
m: 0,110 
dp: 0,0008 

m: 0,927 
dp: 0,0005 

0,001; 0,496 0,727; 0,997 

RNA-BP 

TMP 
m: 31,833 
dp: 13,102 

m: 0,618 
dp: 0,013 

0,053; 424,58 2,5×10–5; 0,973 

ALF 
m: 28,133 
dp: 22,021 

m: 0,675 
dp: 0,017 

0,029; 460,52 0,0002; 0,988 

NME 
m: 69,322 
dp: 23,053 

m: 0,333 
dp: 0,011 

0,005; 668,16 8,6×10–6; 0,971 

LSTM 

TMP 
m: 0,053 
dp: 0,066 

m: 0,981 
dp: 0,019 

0,0024; 0,614 0,845; 0,998 

ALF 
m: 0,027 
dp: 0,033 

m: 0,988 
dp: 0,013 

0,0012; 0,248 0,890; 0,999 

NME 
m: 0,016 
dp: 0,021 

m: 0,992 
dp: 0,007 

0,0008; 0,247 0,935; 0,999 

Regime 
estacionário 

RNA-LM 

TMP 
m: 0,196 
dp: 0,0001 

m: 0,896 
dp: 8,5×10–5 

0,093; 0,326 0,821; 0,952 

ALF 
m: 0,105 
dp: 5,5×10–5 

m: 0,945 
dp: 3,0×10–5 

0,041; 0,205 0,891; 0,979 

NME 
m: 0,129 
dp: 7,9×10–5 

m: 0,932 
dp: 3,6×10–5 

0,002; 0,299 0,839; 0,982 

RNA-BP 

TMP 
m: 12,45 
dp: 12,84 

m: 0,731 
dp: 0,042 

0,109; 310,31 0,0002; 0,943 

ALF 
m: 4,84 
dp: 11,96 

m: 0,817 
dp: 0,041 

0,057; 234,28 0,0005; 0,970 

NME 
m: 41,15 
dp: 39,82 

m: 0,526 
dp: 0,015 

0,015; 946,94 7,7×10–5; 0,972 

LSTM 

TMP 
m: 0,008 
dp: 0,014 

m: 0,996 
dp: 0,006 

0,0013; 0,0717 0,971; 0,999 

ALF 
m: 0,003 
dp: 0,004 

m: 0,998 
dp: 0,032 

0,0007; 0,1261 0,972; 0,999 

NME 
m: 0,005 
dp: 0,011 

m: 0,997 
dp: 0,004 

0,0005; 0,0869 0,955; 0,999 

Ponto de 

desligamento 

RNA-LM 

TMP 
m: 0,213 
dp: 0,0004 

m: 0,886 
dp: 0,0003 

0,018; 0,503 0,705; 0,991 

ALF 
m: 0,112 
dp: 0,0003 

m: 0,941 
dp: 0,0001 

0,010; 0,283 0,850; 0,996 

NME 
m: 0,184 
dp: 0,0003 

m: 0,897 
dp: 0,0001 

0,001; 0,462 0,742; 0,998 

RNA-BP 

TMP 
m: 11,36 
dp: 17,93 

m: 0,730 
dp: 0,033 

0,047; 342,54 0,0008; 0,976 

ALF 
m: 14,34 
dp: 27,38 

m: 0,742 
dp: 0,025 

0,017; 634,69 5,1×10–5; 0,991 

NME 
m: 11,36 
dp: 17,93 

m: 0,581 
dp: 0,015 

0,006; 725,00 2,3×10–5; 0,990 

LSTM 

TMP 
m: 0,017 
dp: 0,0143 

m: 0,991 
dp: 0,0064 

0,0018; 0,1197 0,948; 0,999 

ALF 
m: 0,008 
dp: 0,0047 

m: 0,995 
dp: 0,0322 

0,0018; 0,0388 0,931; 0,999 

NME 
m: 0,012 
dp: 0,0110 

m: 0,994 
dp: 0,0046 

0,0011; 0,1151 0,958; 0,999 

Todos os dados 

(sem 
agrupamento) 

RNA-LM 

TMP 
m: 0,80 
dp: 0,25 

m: 0,70 
dp: 0,26 

0,241; 0,990 0,061; 0,890 

ALF 
m: 0,83 
dp: 0,15 

m: 0,82 
dp: 0,03 

0,534; 0,945 0,772; 0,909 

NME 
m: 0,50 
dp: 0,32 

m: 0,83 
dp: 0,08 

0,131; 0,969 0,730; 0,932 

RNA-BP 

TMP 
m: 1,07 
dp: 0,04 

m: 0,30 
dp: 0,18 

1,020; 1,160 0,084; 0,585 

ALF 
m: 0,88 
dp: 0,08 

m: 0,79 
dp: 0,06 

0,756; 0,996 0,612; 0,833 

NME 
m: 2,75 
dp: 0,23 

m: 0,30 
dp: 0,22 

2,359; 3,252 0,061; 0,649 

LSTM 

TMP 
m: 0,194 
dp: 0,036 

m: 0,898 
dp: 0,020 

0,051; 0,331 0,818; 0,977 

ALF 
m: 0,109 
dp: 0,025 

m: 0,944 
dp: 0,013 

0,013; 0,272 0,955; 0,993 

NME 
m: 0,131 
dp: 0,047 

m: 0,930 
dp: 0,024 

0,001; 0,308 0,835; 0,998 
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 Ainda em relação a tabela 4.1, quando se compara RNA-LM e RNA-BP, nota-se que 

o LM gera estimações mais precisas que o BP. Portanto, em uma ordem de acerácea, o 

LSTM fica em primeiro lugar, a RNA-LM em segundo e a RNA-BP em terceiro. 

 

4.4 Análises comparativas entre os valores reais os valores estimados pelos 

modelos 

 

Ressalta-se que os dados utilizados para fazer as simulações desta seção não foram 

usados nas fases de treinamento e de validação dos modelos. 

Por intermédio da figura 4.10, é possível verificar a comparação entre os valores 

medidos pelos sensores ou analisados em laboratório (dados reais) e os valores estimados 

pelos modelos baseados em RNA-BP e LSTM para o forno número 5, que faz parte da sala 

número 1, para todos os grupos de dados e todos os dados. Percebe-se que os estimadores 

baseados em agrupamento de dados possuem precisão maior do que aqueles baseados em 

todos os dados; além disso, os modelos LSTM são mais precisos que modelos RNA-BP. 

Esse mesmo comportamento foi encontrado para fornos de outras salas e reduções. 

Figura 4.10 – Comparação entre dados reais e estimados (RNA-BP x LSTM). (a) Ponto de partida; (b) Regime 

estacionário; (c) Ponto de desligamento. 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

 A figura 4.11 representa a comparação entre dados reais e estimados considerando os 

modelos baseados em RNA-LM e LSTM. Nota-se que as linhas dos estimadores estão bem 

próximas do valor real, quando se leva em conta os dados agrupados e a técnica LSTM. 
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Figura 4.11 – Comparação entre dados reais e estimados (RNA-LM x LSTM). (a) Ponto de partida; (b) Regime 

estacionário; (c) Ponto de desligamento. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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4.4 Análise dos Resíduos 

Através da figura 4.12, exibe-se os resíduos dos modelos baseados em RNA-LM e 

LSTM. Quando se estabelece a comparação entre os dois, atesta-se que os modelos LSTM 

possuem valores mais próximos de zero e menor desvio padrão em relação ao RNA-LM. 

Sendo assim, os modelos baseados em LSTM são mais precisos que os baseados em RNA-

LM. 

Figura 4.12 – Resíduos do erro: (a) Ponto de partida – RNA-LM; (b) Ponto de partida – LSTM; (c) Regime 

estacionário – RNA-LM; (d) Regime estacionário – LSTM; (e) Ponto de desligamento – RNA-LM; (f) Ponto 

de desligamento – LSTM. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

 
(e) 
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(f) 

 

4.5 Considerações finais 

 Analisando os resultados obtidos, percebe-se que existe clara vantagem em realizar o 

agrupamento dos dados e criar modelos para cada grupo. Ademais, os modelos baseados em 

LSTM são mais precisos que aqueles gerados através da RNA-LM e RNA-BP. Entretanto, o 

tempo de treinamento com LSTM é mais do que 68 vezes mais lento, considerando o tempo 

total. 

 Ressalta-se que outros resultados, considerando imputação de dados faltantes através 

de uma solução não-linear, podem ser encontrados no Apêndice B. 

 Salienta-se também que os modelos neurais gerados funcionam no contexto dos 

dados utilizados, ou seja, se valores fora do intervalo utilizado para criar os modelos forem 

usados como entrada, então os resultados de saída tendem a ser incoerentes, sendo 

necessário retreiná-los. 

Neste capítulo, foi visto que os valores médios de MSE (considerando simulações 

feitas em todos os 960 fornos) para o os modelos baseados em RNA-BP e para os grupos 

ponto de partida: TMP: 31,83; ALF: 28,13; NME: 69,32; regime estacionário: TMP: 12,45; 

ALF: 4,84; NME: 41,15; ponto de desligamento: TMP: 11,36; ALF: 14,34; NME: 11,36 e 

sem agrupamento (todos os dados): TMP: 1,07; ALF: 0,88; NME: 2,75. Para o RNA-LM, os 

valores médios de MSE para cada grupo ficaram, respectivamente, em TMP: 0,182; ALF: 

0,124; NME: 0,110; TMP:0,196; ALF: 0,105; NME: 0,129; TMP: 0,213; ALF: 0,112; 

NME: 0,184 e TMP: 0,80; ALF: 0,83; NME: 0,50. Para o LSTM, os valores médios de 

MSE, para cada grupo respectivo, foram TMP: 0,053; ALF: 0,027; NME: 0,016; TMP: 
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0,008; ALF: 0,003; NME: 0,005; TMP: 0,017; ALF: 0,008; NME: 0,012 e TMP: 0,194; 

ALF: 0,109; NME: 0,131. 

Em relação aos valores médios de R, levando em conta o RNA-BP, obteve-se: ponto 

de partida: TMP: 0,618; ALF: 0,675; NME: 0,333; regime estacionário: TMP: 0,731; ALF: 

0817; NME: 0,526; ponto de desligamento: TMP: 0,730; ALF: 0,742; NME: 0,581 e sem 

agrupamento (todos os dados): TMP: 0,30; ALF: 0,79; NME: 0,30. Para os modelos 

baseados em RNA-LSTM: TMP: 0,903; ALF: 0,935; NME: 0,927; TMP: 0,896; ALF: 

0,945; NME: 0,932; TMP: 0,886; ALF: 0,941; NME: 0,897 e TMP: 0,70; ALF: 0,82; NME: 

0,83, respectivamente para cada grupo. Já para os modelos LSTM:; TMP: 0,981; ALF: 

0,988; NME: 0,992; TMP: 0,996; ALF: 0,998; NME: 0,997 ; TMP: 0,991; ALF: 0,995; 

NME: 0,994 e TMP: 0,898; ALF: 0,994; NME: 0,930. 

Sobre os resíduos dos erros, constatou-se que os modelos criados através do LSTM 

possuem pontos mais próximos de zero do que os modelos baseados em RNA-LM. Além 

disso, os desvios padrão dos modelos LSTM são menores que o do RNA-LM. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseado na revisão sistemática da literatura realizada, na descrição do complexo 

processo de produção de alumínio, nas técnicas de AM descritas e nos resultados 

alcançados, pode-se concluir que: 

1. Existe um campo de pesquisa muito pouco explorado: uso de técnicas de AM e 

aprendizado profundo para modelagem do processo de redução de alumínio 

primário; 

2. O agrupamento de fornos melhora, em média, 30% a precisão dos modelos neurais; 

3. Existem evidências estatísticas e comparativas que modelos baseados na técnica 

LSTM são mais precisos que os modelos gerados pela técnica RNA multicamadas 

diretas. Além disso, verificou-se que os modelos LSTM possuem grande 

generalização. 

Portanto, os resultados alcançados com esta tese possibilitam melhorias no processo 

de produção de alumínio primário com o uso de modelos neurais, criados a partir de dados 

agrupados, para estimar o comportamento das variáveis importantes desse processo e 

permitir a realização de simulações próximas dos dados reais. Esses fatores contribuem para 

melhoria no sistema de controle do banho químico do forno de redução do alumínio 

primário. 

Ademais, com a utilização dos modelos apresentados, as intervenções humanas 

diretamente na planta – por exemplo, a medição com termopar em cada forno – tendem a 

diminuir e até a não ocorrer mais. No mesmo sentido, estariam as coletas de amostras de 

criolita e análises químicas em laboratório. Esses benefícios ajudam (i) a evitar acidentes de 

trabalho, (ii) a reduzir custos para a fábrica, (iii) a tomar decisões mais rapidamente. 

Esta tese gerou o artigo intitulado Soft Sensors in the Primary Aluminum Production 

Process Based on Neural Networks Using Clustering Methods
4
 que foi publicado em 

novembro/2019 no periódico Sensors (ISSN 1424-8220; CODEN: SENSC9), Qualis Capes 

A1 (triênio 2013-2016), fator de impacto JCR 2018 de 3,031. 

  

                                                 
4 Disponível livremente em: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/23/5255  

https://www.mdpi.com/1424-8220/19/23/5255
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5.1. Trabalhos futuros 

Como trabalhos futuros, pretende-se: 

a) Aplicar outras formas de preencher dados faltantes da base de dados e verificar o 

efeito no resultado no modelo neural; 

b) Testar outros métodos de seleção de variáveis de entrada para os modelos neurais 

propostos e considerar o índice de atrito da alumina como variável de entrada, pois 

os engenheiros de processos analisam esse parâmetro constantemente e afirmam que 

ele interfere no comportamento do forno; 

c) Utilizar outro tipo de rede neural profunda (deep learning) para a modelagem 

demonstrada nesta tese; 

d) Usar a métrica SMAPE (symmetric mean absolute percentage error) para verificar a 

precisão baseada na percentagem dos erros gerados pelos diversos modelos neurais. 

Ademais, almeja-se construir um produto a partir dos modelos gerados. Esse produto 

pode ser um sistema computacional web (que funcione através do navegador de internet) 

e/ou um aplicativo de smartphone. Caso a fábrica permita, ele seria integrado aos bancos de 

dados existentes no parque tecnológico da mesma, permitindo realizar estimações em tempo 

real, de forma rápida e com alta precisão. 

Esse mesmo sistema também poderia ter um módulo para realizar simulações nos 

diversos fornos que compõem a fábrica (uma espécie de “forno de redução de alumínio 

virtual”). Após as simulações virtuais, o engenheiro de processos poderia exportar os 

parâmetros ideais para o sistema de controle da fábrica. Executar testes virtuais proporciona 

maior segurança, diminui custos e reduz praticamente a zero os acidentes de trabalho, 

porque as simulações seriam realizadas através do computador e não diretamente na planta. 
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APÊNDICE A – Vários experimentos usando LSTM 

Com o objetivo de provar que os modelos baseados em LSTM possuem variação 

muito pequena um do outro, mesmo considerando a aleatoriedade no processo de 

treinamento, rodou-se dez experimentos diferentes para o mesmo conjunto de dados (grupo 

pré-estacionário) e a referida variação pode ser vista através da Figura 6.1 a seguir, onde 

cada linha representa um experimento. Selecionou-se o grupo pré-estacionário, porque é o 

menor conjunto de dados o qual consome menos tempo. 

Figura 6.1. Variação dos experimentos baseados em LSTM (dados do grupo pré-estacionário, cada curva 

representa um experimento diferente). (a) Variável TMP. (b) Variável TMP (zoom nas 10 últimas épocas). (c) 

Variável ALF. (d) Variável ALF (zoom). (e) Variável NME. (f) Variável NME (zoom). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 
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APÊNDICE B – Resultados considerando preenchimento de 

dados faltantes através de técnica não-linear 

Esta seção mostra os resultados obtidos considerando que o preenchimento de dados 

faltantes foi realizado através da equação 7.1, que é uma função pseudo-aleatória e não-

linear dada por 

𝑥 =  𝜎𝑖 × 𝛼 + 𝑀𝑑𝑖                      (7.1) 

onde 𝑥 é o valor do dado a ser imputado, 𝜎𝑖  é o desvio padrão da variável i, 𝛼 é o valor 

pseudo-aleatório normalmente distribuído entre -1 e 1 e 𝑀𝑑𝑖  é a mediana da variável i. 

 A figura 7.1 mostra um exemplo do preenchimento de dados faltantes considerando a 

variável TMP. Nota-se que a maioria dos pontos imputados fica perto da mediana (que vale 

aproximadamente 960 ºC). 

Figura 7.1 – Imputação de dados não-linear. 

 

 Após a subsituição de dados nulos, geraram-se os histogramas das variáveis de 

entrada e de saída do modelo (figura 7.2). Percebe-se que eles são semelhantes aos 

histogramas gerados depois da imputação linear (figuras 3.3 e 3.4). 
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Figura 7.2 – Histogramas considerando dados de todos os fornos após substituição de dados nulos por valores 

não-linerares. (a) variáveis de entrada, (b) variáveis de saída. 

 

(a) 

 

(b) 

 Em seguida, os modelos neurais baseados em RNA-LM, RNA-BP e LSTM foram 

criados com os mesmos parâmetros de treinamento informados no capítulo 3 (Material e 

Métodos). Como o tempo de treinamento total – levando em consideração todas as técnicas 

e todos os grupos de dados – é muito grande, optou-se por usar apenas o grupo de dados 

“ponto de partida” para demonstrar os resultados, porque ele é o menor conjunto de dados. 

A figura 7.3 mostra os valores de MSE e R, onde a linha azul é a média, para os 

modelos oriundos da técnica RNA-LM. Nota-se que a maioria dos modelos possui valor de 

MSE na faixa de 0,7 a 0,8 e de R entre 0,5 a 0,6. 
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Figura 7.3 - Valores de MSE e R para os modelos baseados em RNA-LM considerando os modelos treinados 

com dados não-lineares, a cor de cada curva representa um experimento diferente: (a) MSE para o ponto de 

partida; (b) R para o ponto de partida. 

 
(a) 

 
(b) 

A seguir, têm-se os resultados para os modelos criados a partir da RNA-BP. Percebe-

se que os valores de MSE e de R são maiores que aqueles encontrados na RNA-LM, além 

disso, a variação entre os diversos modelos também é maior (figura 7.4). 
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Figura 7.4 - Valores de MSE e R para os modelos baseados em RNA-BP considerando os modelos treinados 

com dados não-lineares, a cor de cada curva representa um experimento diferente: (a) MSE para o ponto de 

partida; (b) R para o ponto de partida. 

 
(a) 

 
(b) 

 A evolução do MSE e R para o LSTM pode ser vista através da figura 7.5. Como 

apenas um experimento foi realizado, considerando essa técnica, há apenas uma curva e a 

linha constante representa a média de todos os fornos. Nota-se que essa técnica gera 

resultados aproximadamente 63% mais precisos que RNA-LM e RNA-BP. 
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Figura 7.5 - Valores de MSE e R para os modelos baseados em LSTM considerando os modelos treinados com 

dados não-lineares: (a) MSE para o ponto de partida; (b) R para o ponto de partida. 

 
(a) 

 
(b) 

 Em termos de tempo de treinamento, houve a mesma proporção do anterior: o RNA-

LM é mais veloz, em seguindo lugar o RNA-BP e por último, muito mais lento, LSTM. 

 A tabela 7.1 sumariza os dados para cada forno. Ela foi criada após a seleção do 

melhor modelo de cada seção e estimação os valores de TMP, ALF e NME usando o 

respectivo modelo e dados de cada forno. Analisando a referida tabela, ratifica-se outra vez 

a superioridade dos modelos gerados através de LSTM. 
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Tabela 7.1 – Sumário dos valores de MSE e R considerando todos os modelos gerados a 

partir da técnica não-linear de preenchimento de dados nulos. 

Grupo Algoritmo Saída MSE R MSE MIN. e MAX.  R MIN. e MAX. 

Ponto de partida 

RNA-LM 

TMP 
m: 0,679 
dp: 0,0014 

m: 0,5591 
dp: 0,0011 

0,374; 1,099 0,146; 0,808 

ALF 
m: 0,7728 
dp: 0,0014 

m: 0,4663 
dp: 0,0009 

0,392; 1,266 0,0007; 0,795 

NME 
m: 0,7840 
dp: 0,0007 

m: 0,4552 
dp: 0,0007 

0,512; 1,269 0,0028; 0,726 

RNA-BP 

TMP 
m: 0,8331 
dp: 0,0033 

m: 0,4099 
dp: 0,0097 

0,443; 1,089 0,0091; 0,748 

ALF 
m: 0,9126 
dp: 0,0049 

m: 0,2950 
dp: 0,0056 

0,546; 1,173 0,0014; 0,727 

NME 
m: 0,8806 
dp: 0,0037 

m: 0,3429 
dp: 0,0079 

0,530; 1,207 0,0014; 0,7161 

LSTM 

TMP 
m: 0,1143 
dp: 0,1256 

m: 0,9496 
dp: 0,0434 

0,006; 1,558 0,655; 0,997 

ALF 
m: 0,0951 
dp: 0,1305 

m: 0,9618 
dp: 0,0402 

0,002; 2,046 0,624; 0,998 

NME 
m: 0,0673 
dp: 0,0694 

m: 0,9683 
dp: 0,0305 

0,002; 0,604 0,764; 0,998 

 

 A comparação entre os valores reais e estimados pode ser vista por intermédio da 

figura 7.6. Constata-se novamente a superioridade dos modelos baseados em LSTM (curva 

tracejada na cor magenta), já que ela está mais próxima da curva dos dados reais (cor azul). 

A curva de cor vermelha pontilhada é do RNA-LM (figura 7.6a) e do RNA-BP (figura 7.6b), 

nota-se que essas duas técnicas geraram resultados muito semelhantes. 

Figura 7.6 – Comparação entre dados reais e estimados, imputação de dados não-linear e grupo de dados do 

ponto de partida. (a) RNA-LM x LSTM; (b) RNA-BP x LSTM. 

 
(a) 
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(b) 

 Sobre o resíduo do erro, confirma-se novamente que o modelo LSTM gera 

estimações mais precisas para todas as variáveis de saída quando comparado com RNA-LM 

e RNA-BP (figura 7.7). 

Figura 7.7 – Resíduos do erro, grupo do ponto de partida, imputação de dados não-linear. (a) LSTM; (b) RNA-

LM; (c) RNA-BP. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 Analisando os resultados mostrados e discutidos neste apêndice, conclui-se que a 

imputação não-linear gera resultados equivalentes à imputação linear, principalmente 

quando se considera a técnica LSTM. Portanto, esse tipo de imputação de dados também 

pode ser considerado uma alternativa para preencher os dados faltantes do banco de dados 

da fábrica de produção de alumínio primário. 

 


