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RESUMO 

 

O setor de mineração de minérios de ferro é extremamente competitivo apesar de existirem 

poucos grandes players no mercado. Nos últimos tempos, devido à redução de demanda por 

esse produto nos mercados consumidores, e consequente queda nos preços, as empresas 

mineradoras vêm buscando cada vez mais o aumento da sua eficiência operacional. Diante 

deste cenário, este trabalho visa, por meio de simulações de novas estratégias e ajustes de 

controle, aumentar a produtividade do manuseio nos pátios de estocagem. Para isto, é feita 

uma revisão bibliográfica abordando de maneira geral o processo de beneficiamento de 

minério de ferro com foco nesta etapa do processo. Nesta revisão, também são abordados 

conceitos de algumas estratégias controle. Por fim, uma estratégia de controle é projetada para 

uma recuperadora de roda de caçambas em uma mineradora. 

 

Palavras-chave: recuperadora, estratégia de controle, multivariável, produtividade, 

otimização. 
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ABSTRACT 

 

The iron ore mining industry is extremely competitive, although there are a few major players 

in the market. In recent times, due to the reduced demand for this product in the consumer 

markets and the consequent fall in prices, mining companies have been increasingly looking 

to increase their operational efficiency. In this scenario, this paper aims, through simulations 

of new strategies and control settings, to increase the productivity of handling in stockyards. 

For this, it is made a literature review generally addressing the iron ore beneficiation process, 

focusing on this stage of the process. In this review, it is also addressed concepts of some 

control strategies. Finally, it is designed a control strategy for a bucket wheel reclaimer in a 

mining company. 

 

Keywords: bucket wheel reclaimer, control strategy, multivariable, productivity, optimization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a classificação internacional adotada pela ONU, define-se mineração 

como sendo a extração, elaboração e beneficiamento de minerais, os quais se encontram em 

estado natural: sólido e cristalino, e de outras substâncias líquidas, como água mineral e 

petróleo bruto; ou mesmo gasosas, como o gás natural. Esta acepção mais abrangente, inclui a 

exploração das minas subterrâneas e de superfície (ditas a céu aberto), as pedreiras e os poços, 

incluindo-se aí todas as atividades complementares para preparar e beneficiar minérios em 

geral, na condição de torná-los comercializáveis, sem provocar alteração, em caráter 

irreversível, na sua condição primária (AMARAL; LIMA FILHO, 2016). 

O ato de minerar existe há muito tempo, muito antes da organização do calendário 

cristão. Naquela época, a preocupação era encontrar materiais capazes de produzir armas, 

ferramentas e utensílios como a argila, para a confecção de cerâmicas e potes, além de 

minerais para pigmentação utilizados em pinturas e roupas, entre outros (AMARAL; LIMA 

FILHO, 2016). Atualmente, a mineração produz insumos para praticamente todos os setores 

produtivos, o que torna esta atividade essencial para toda a economia no mundo. 

No Brasil, a mineração passou a ter domínio em sua economia a partir do século 

XVIII, com a exploração de ouro e de diamantes em Goiás, Mato Grosso e principalmente em 

Minas Gerais (FIGUERÔA, 1994). Hoje, um dos pontos fortes da mineração no Brasil é o 

minério de ferro.  A produção brasileira de minério de ferro em 2010, foi estimada em 370 

milhões de toneladas, cerca de 16 % da produção mundial. O Brasil foi responsável por 

13,5 % da produção mundial de minério de ferro em 2014, ficando na terceira colocação 

segundo dados do relatório “Iron Ore: 2015 World Market Review and Forecast”. O país fica 

atrás somente atrás da China, responsável por 45 % do volume total, e da Austrália, com 

18 %. 

Nos últimos anos, o minério de ferro, apesar de possuir função relevante na produção 

industrial do mundo, vem tendo reduções drásticas em seu preço de mercado. A Figura 1-1 

demonstra a queda dos preços do minério de ferro (teor de 62 %) vendido na China ao longo 

dos últimos meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dnpm-pe.gov.br/Detalhes/Mineral.htm
http://www.dnpm-pe.gov.br/Detalhes/Minerio.htm
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Figura 1-1- Índice de preço (US$/t) de minério de ferro a vista (finos) 

Fonte: Adaptado de  Lorcan (2016) 

 

Neste cenário ainda mais desafiador, as empresas estão cada vez mais em busca de 

maior produtividade, qualidade e redução de custos. Portanto, trabalhar com foco nestes 

aspectos operacionais nas diversas etapas do processo produtivo é questão essencial para a 

sustentabilidade de qualquer empresa no setor.  

Dentro do processo produtivo de minério de ferro, a logística é uma das etapas com 

maior custo. Nesta etapa, a estocagem e o manuseio são atividades que contribuem fortemente 

na composição do custo total. Isto acontece em virtude de o minério de ferro, antes de chegar 

aos consumidores, sofrer uma série de manuseios e estocagens desde o momento de extração.  

As atividades de manuseio e estocagem, dentro da perspectiva da logística empresarial 

evoluíram muito e passaram a agregar valor de lugar, de tempo, de qualidade e de informação 

à cadeia produtiva. O movimento pela qualidade, empreendido na década de 80, muito contri-

buiu para a expansão da mentalidade de otimização dos recursos. Neste contexto, a automação 

e o controle dos processos vieram e vêm como uma alternativa largamente utilizada 

atualmente para atingir esse objetivo. 

Segundo Silveira e Lima (2003), automação pode ser definida como um conjunto de 

técnicas destinadas a tornar automática a realização de tarefas, substituindo o gasto de 

bioenergia humana, com esforço muscular e mental, por elementos eletromecânicos 

controláveis. Entre os benefícios desta atividade são destacados: a eficiência, a segurança, o 

menor custo e maior produtividade. 
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 Sendo assim, técnicas de controle e automação vêm se destacando como ponto 

fundamental para se obter maior competitividade industrial, podendo ser aplicadas nas 

diversas etapas do processo produtivo. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Elaborar e validar estratégia de controle operacional para uma recuperadora de minério 

de ferro do tipo de roda de caçamba, utilizando técnicas de controle clássicas e avançadas, e 

analisando-se estatisticamente o seu desempenho.  

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Aumentar a produtividade de recuperadoras de minérios similares à deste estudo;  

 Identificar e tratar, utilizando técnicas de controle, possíveis gargalos no sistema de 

carregamento que impactem no desempenho deste tipo de equipamento.  
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 Beneficiamento de minérios 

 

 O beneficiamento de minérios consiste em operações que buscam modificar a 

granulometria, a concentração relativa das espécies minerais presentes ou a forma, sem, 

contudo, modificar a identidade química ou física dos minerais. Existem algumas 

divergências quanto às alterações dos minerais de ordem química, apesar de alguns poucos 

estudiosos defenderem que esse tipo de alteração também deve englobar o conceito total de 

tratamento de minérios. A aglomeração de finos de minérios (briquetagem, sinterização e 

pelotização), a ustulação e a calcinação são consideradas, dentro desse conceito mais 

abrangente, como tratamento de minérios (LUZ; SAMPAIO; FRANÇA, 2010). 

 As etapas que compõe o tratamento dependem de diversos fatores, como o mineral de 

interesse, a granulação e o teor esperado e aceitável para os minerais de interesse e os 

contaminantes, além de outras características.  

 O beneficiamento de minério de ferro tem por objetivo a fragmentação e regularização 

granulométrica, remoção seletiva de ganga, de modo a se obter concentrados com as 

características esperadas (PORTES, 2013). Na Figura 4-1 é mostrado um fluxograma típico 

de beneficiamento de minério de ferro. É importante ressaltar que esta rota de processo pode 

ser alterada para atender às características do material a ser beneficiado. 
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Figura 4-1 – Macroprocesso típico de beneficiamento de minério de ferro 

 

4.1.1 Pátios de minérios 

 

 No processo de beneficiamento de minérios é bastante comum a existência de algumas 

etapas de manuseio.  Estas etapas ocorrem, normalmente, em pátios de minérios e têm por 

objetivo a realização das etapas de homogeneização, secagem e estocagem. 

 

4.1.1.1 Homogeneização 

  

 A homogeneização refere-se ao manuseio ou mistura de minério com o objetivo de se 

obter uma pilha com composição ou características uniformes (MORAES et al., 2006). Esse 

ROM 

Britagem 

Homogeneização 

Peneiramento 

Classificação 

Moagem 

Rejeitos 
Estocagem de 

produtos 

Concentração 
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processo é muito importante para que se obtenham melhores resultados no processo de 

beneficiamento, uma vez que variações bruscas e/ou frequentes na alimentação da instalação 

de beneficiamento trazem impactos negativos aos resultados. 

 A rigor, deve-se registrar que, em sistemas particulados (granéis) a homogeneidade 

nunca será perfeita, tendo em vista a chamada heterogeneidade fundamental, classicamente 

equacionada no formalismo amostral de Gy (1982). 

 

4.1.1.2 Secagem 

 

A umidade é um dos parâmetros a ser atendidos na especificação comercial de minério 

de ferro e impacta negativamente nos custos operacionais de logística. Sendo assim, o 

emprego de secagem para reduzir esta umidade antes do transporte para o cliente final é 

frequente. Dentre as técnicas existentes, pode-se destacar o repouso nos pátios de estocagem.  

Esse método, apesar de não ser viável para todos os tipos de minérios ou condições de pátio, 

quando aplicado, reduz significativamente os custos operacionais comparativamente a outras 

técnicas de desaguamento como a filtragem. 

 

4.1.1.3 Estocagem 

 

Uma vez concluído o processo de beneficiamento do minério, os produtos são 

direcionados aos chamados pátios de estocagem. Neste pátio, normalmente são subdivididos 

de modo a separar os minérios de acordo com suas características físico-químicas.  Esse 

estoque tem a função principal de absorver as variações entre a produção e a demanda pelo 

produto (SILVA, 2013).  

 

4.1.2 Tipos de empilhamento 

 

 Existem diversas maneiras de se empilhar os minérios nos pátios de minérios. 

Industrialmente, os métodos de empilhamento mais utilizados segundo Schofield (1980), são: 

chevron, windrow e cone shell. Todavia, variações desses métodos podem ser aplicadas de 

modo a se adequar ao arranjo físico (layout) do pátio, objetivo do manuseio (por exemplo: 

secagem, homogeneização ou simplesmente estocagem), modelos de empilhadeira e 

retomadora utilizadas, bem como características dos granéis a serem empilhados. 
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4.1.2.1 Chevron 

 

 No método chevron, mostrado na Figura 4-2, o material é depositado pela 

empilhadeira sistematicamente da esquerda para a direita, sobre a linha central da pilha.  Esse 

movimento é mantido até que a pilha atinja a altura preestabelecida. 

 

Figura 4-2- Empilhamento pelo método chevron 

 

 Dentre as vantagens abordadas por Chaves e Ferreira (2012) destacam-se: 

 A adição de materiais corretivos na pilha pode ser feita a qualquer tempo; 

 Menor custo de instalação por poder utilizar uma empilhadeira com torre fixa e menor 

necessidade de grandes lanças; 

 Método simples de fácil automatização. 

 

 Este método tem como desvantagem a segregação granulométrica na seção transversal 

da pilha. Uma vez sendo esta segregação um ponto prejudicial ao processo posterior, deve-se 

partir para outra metodologia de empilhamento. Esta desvantagem pode ser 

consideravelmente minimizada dependendo do tipo de retomada (SCHOFIELD, 1980). 

 

4.1.2.2 Windrow 

  

 O método de empilhamento windrow consiste em cobrir toda a área prevista de ser 

ocupada pela pilha, por uma série de cordões paralelos ao longo do pátio até que toda a base 

da pilha seja formada. Completado o primeiro conjunto de cordões, um novo conjunto é 
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iniciado, sendo o empilhamento feito nos espaços vazios entre os cordões que formaram uma 

nova base (HORSSEN, 2013). Um esboço deste método de empilhamento pode ser observado 

na Figura 4-3. 

 

 

Figura 4-3 – Empilhamento pelo método windrow 

 

 Segundo Chaves e Ferreira (2012) dentre as vantagens deste método de empilhamento 

estão uma melhor homogeneização e menor segregação melhorando a distribuição de 

partículas finas. Já dentre as desvantagens citadas, destacam-se: 

 Adição de corretivos na pilha é bastante prejudicada, uma vez que esta adição não 

ficará homogênea ao longo de toda a pilha dependendo do método de retomada; 

 Custo de implantação e manutenção é mais alto uma vez que é necessária uma 

empilhadeira com lança giratória mais longa e com movimento de elevação vertical; 

 Automatização dos movimentos da retomadora é mais complexa quando comparado 

com o empilhamento chevron. 

 

4.1.2.3 Cone shell 

 

 O método de empilhamento cone shell consiste basicamente no empilhamento de 

cones completos separados por pequenos deslocamentos na translação da empilhadeira.  Em 

outras palavras, a empilhadeira forma um cone inicial, move alguns metros, estaciona e 
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continua descarregando o material de modo a formar mais um cone, fazendo esta operação 

quantas vezes forem necessárias até completar todo o pátio (HORSSEN, 2013). 

 

Figura 4-4 – Empilhamento pelo método cone shell 

 

 Um ponto importante a se observar neste método de empilhamento é que o mesmo não 

busca a homogeneização, o que o torna inviável em algumas aplicações. Todavia, esse 

método apresenta boa vantagem quando comparado a outros métodos, uma vez que a 

empilhadeira fica parada durante praticamente todo o tempo de empilhamento.  Sendo assim, 

possui um menor desgaste das partes móveis e trilhos (PASCHOALINO et al., 2012). 

 

4.1.3 Máquinas de pátio 

 

4.1.3.1 Empilhadeiras 

  

 Segundo Schofield (1980), o empilhamento de granéis minerais pode ser realizado 

através de diversos equipamentos. Além das máquinas apoiadas sobre trilhos, existem 

máquinas apoiadas sobre esteiras. No caso de pátios, a maior parte das máquinas está sobre 

trilhos com raras exceções em que, por exemplo, a pilha seja extremamente larga ou que a 

adoção de máquinas sobre trilhos não se justifique.  

 As empilhadeiras sobre trilhos usualmente são classificadas pelo número de lanças, e 

quantidade de graus de liberdade de seus movimentos. Sendo que a escolha do modelo para a 

implantação deve levar em conta os tipos de empilhamento necessários, o tipo de pátio bem 

como o custo de aquisição e manutenção de cada modelo. 
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Figura 4-5 – Empilhadeira com lança única e torre giratória 

 

4.1.3.2 Recuperadoras 

 

 As recuperadoras de granéis têm por objetivo principal coletar os granéis estocados nas 

pilhas levando-os, via correias transportadoras, para as próximas etapas do processo. Existem 

diversos tipos de recuperadoras e a escolha do tipo adotado depende de fatores como: 

características do minério a ser retomado, local e taxa de estocagem requerida, entre outros. Como 

exemplos dos principais tipos de retomadora utilizadas nos pátios de granéis destacam-se: 

 Recuperadora com roda de caçambas (ou alcatruzes) tipo ponte (bridge bucket wheel 

reclaimer):   
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Figura 4-6 – Recuperadora com rodas de caçambas tipo ponte 

 

 Recuperadora de roda de caçambas em ponta de lança (bucket wheel reclaimer): 

 

 

Figura 4-7 – Recuperadora de roda de caçambas em ponta de lança 
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 Retomadora de tambor (drum reclaimer): 
 

 

Figura 4-8 – Recuperadora tipo tambor 

Fonte: Metso (2016) 

 

4.2 Controle e automação de processos 

  

 De maneira geral, pode-se afirmar que o objetivo de qualquer empresa do setor 

industrial se resume a produzir com qualidade, em quantidades que atendam à demanda do 

mercado, minimizando os custos de produção e observando a sustentabilidade do negócio. 

Diversos são os fatores que podem contribuir para que se alcance este objetivo. Dentre eles, 

destacam-se: a manutenção de um parque tecnológico moderno; a adoção de processos de 

trabalho e práticas operacionais eficientes; a correta gestão dos recursos humanos (focada em 

capacitação e reconhecimento); e ações de responsabilidade socioambiental. Outro importante 

fator associado a práticas operacionais eficientes é o controle automático de processos, o qual 

Marlin (2000) classifica como um dos três elementos críticos no alcance da excelência em 

desempenho.  

De acordo com Coutinho (2016), processos são métodos utilizados para fazer, 

modificar e/ou transformar uma matéria-prima em um produto final. Tendo em vista esse 

conceito, Silveira (2016) destaca alguns benefícios que a automação e controle de processos 

podem trazer: 

 Aumento da produtividade: um dos benefícios mais significativos atingidos com a 

automação industrial é a melhoria e o aumento da produtividade. A automação 
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aplicada às máquinas automáticas permite o alcance de ciclos de produção mais 

rápidos com maior eficiência e repetitividade; 

 Redução de custos: um sistema de automação industrial é capaz de reduzir os custos 

de instalações, pois pode oferecer um rápido retorno sobre o investimento através do 

aumento na produtividade e eficiência. Isto se dá principalmente pelo uso racional dos 

insumos; 

 Produto final de melhor qualidade: máquinas automatizadas são capazes de fornecer 

resultados consistentes e repetíveis. Quando os fabricantes utilizam a automação 

industrial, eles eliminam ou reduzem os problemas de controle de qualidade 

envolvidos com o erro humano. Com automação industrial, os processos podem ser 

cuidadosamente regulados e controlados, de modo que a qualidade do produto final 

seja mais consistente; 

 Segurança: o projeto de um sistema automatizado industrial deve ter sempre a 

premissa da segurança. No Brasil, temos, ainda, as normas regulamentadoras (NR´s) 

que obrigam as empresas a seguirem rigorosamente estas práticas de segurança. Tendo 

isso como base, percebe-se que a automação contribui ativamente para a segurança 

das pessoas, pois se reduz a exposição delas a ambientes com riscos à saúde e 

integridade física (altas temperaturas, poeiras, produtos químicos etc.). Além disso, 

contribui também para a segurança dos equipamentos, pois se podem evitar quebras 

ou falhas operacionais; 

 Monitoramento remoto: este é um dos benefícios que mais obteve avanço nos últimos 

anos. Isto porque a operação remota e os sistemas de controle estão cada vez mais 

integrados na maioria dos sistemas de automação industrial. Esses sistemas permitem 

a um operador monitorar e controlar (se necessário) os processos de produção a partir 

de uma determinada distância. Este fato aumenta, consideravelmente, a velocidade de 

tomada de decisão. Este aumento de velocidade ocorre em diversos níveis 

hierárquicos da organização, seja no processo de produção seja nas definições de 

estratégias de gestão da empresa. Isto ocorre em virtude que as informações podem ser 

difundidas rapidamente a vários outros setores, como o de suprimentos, financeiro, 

entre outros; 

 Vantagem Competitiva: a fim de sobreviver na economia global de hoje, as empresas 

devem manter-se cada vez mais competitivas. Com isto, a automação industrial tem 
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proporcionado às empresas a capacidade de ficar em sintonia ou até mesmo passar à 

frente dos seus concorrentes. 

 

Tendo isto em vista, a aplicação desta técnica visa  atender um mercado cada vez mais 

competitivo, legislações trabalhistas e ambientais cada vez mais rigorosas, bem como a 

disponibilidade de recursos naturais cada vez mais escassos (SILVEIRA, 2016). 

 

4.2.1 Pirâmide de automação 

 

 A pirâmide de automação é um modo de representação em níveis dos diversos 

elementos que compõem o sistema de controle e automação de uma empresa. Esses níveis vão 

desde elementos sensores de campo até a gestão coorporativa da empresa, conforme ilustrado 

pela Figura 4-9:  

 

 

 

 

Figura 4-9 – Representação da pirâmide de automação 
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 Nível 1: Dispositivos de campo 

 Equipamentos de processo são o coração das operações. Neste nível, estão 

inclusos todos os sensores, válvulas e outros equipamentos de campo; nele também 

acontecem os controles automáticos distribuídos. 

 

 Nível 2: Sistemas de controle 

 O nível de sistemas de controle inclui os controladores lógicos programáveis 

(CLP´s), SDCD´s (sistemas distribuídos) e outros equipamentos que controlam o 

processo automaticamente (quando assim previsto) de maneira principalmente 

centralizada sobre o processo no qual está inserido.   

 

 Nível 3: Sistemas de supervisão e informação 

 Sistemas de supervisão e informação contribuem para gerar mais valor, pela 

utilização dos sistemas de controle através da "extração da inteligência" do processo.  

Esse nível provê coleta e armazenamento das informações através de todas as áreas da 

operação e, por meio da análise desses dados, é possível otimizar processos e analisar 

falhas ocorridas, por exemplo. 

 

 

 

 Nível 4: Gerenciamento da planta 

 O gerenciamento da usina ou planta é feito através de análises dos dados pode 

maximizar o valor dos sistemas de informação. Nesta etapa, podem ser incluídos o 

planejamento e controle da produção, por exemplo. Incluem-se também, em diversos 

casos, outros sistemas que têm ligação e interface com a gestão empresarial do 

negócio.  

 

 Nível 5: Gerenciamento coorporativo 

 Este nível provê uma visão macro de toda a operação. Quando em conjunto 

com outros sistemas, provê uma integração avançada com outras áreas corporativas, 

como, por exemplo, o setor financeiro. Esta integração permite que as informações 

sejam difundidas facilmente entre as pessoas interessadas e autorizadas da empresa; 

consequentemente, aumentando a velocidade e eficácia da tomada de decisão. 
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 Em resumo, pode-se notar que a pirâmide da automação industrial busca organizar de 

maneira "didática" os diferentes níveis de controle existentes. Uma vez que os níveis estão 

intimamente ligados, a alocação dos elementos ou mesmo a função de cada nível pode variar 

entre as literaturas. Todavia, a variação dos elementos e funções de cada nível sempre 

mantêm a mesma essência na sua divisão. Os níveis mais baixos estão diretamente 

relacionados ao processo controlado e equipamentos utilizados em campo, enquanto os níveis 

superiores tratam do gerenciamento dos processos produtivos da empresa como um todo. 

 

4.2.2 Conceitos em controle de processos 

 

 Processo é um sistema dinâmico que, em geral, pode ter seu comportamento descrito 

por equações diferenciais. São exemplos destes sistemas os elétricos, os químicos, os 

biológicos, mecânicos etc. O conceito básico por trás de um sistema de controle de processos 

é aplicar uma entrada em um processo com o objetivo de obter na saída um sinal que satisfaça 

especificações preestabelecidas (BAZANELLA; SILVA JÚNIOR., 2000). Na Figura 4-10 é 

apresentado um diagrama de blocos básico de um sistema de controle. 

 

Figura 4-10 – Esquema básico de sistema de controle 

 

 O controle automático de processos é essencial em qualquer campo da engenharia e da 

ciência. O uso deste tipo de controle é largamente difundido, seja em sistemas complexos 

como veículos espaciais, sistemas robóticos ou modernos sistemas de manufatura, seja por 

algum simples controle de temperatura, vazão, pressão, viscosidade, etc. (OGATA, 2010).   

(Ações) 

 

Entradas 

 

Saídas 

 

Processo 
 

(Reações) 
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Nos últimos anos, a evolução dos equipamentos de instrumentação e controle foi 

enorme. Deixamos de ter equipamentos exclusivamente mecânicos e sem informações e 

passamos para sistemas eletrônicos controlados remotamente por sistemas micro processados. 

Todavia, os conceitos básicos por trás destes controles permanecem os mesmos, sendo 

essencial para um bom projeto de controle que o mesmo atenda às especificações de custo e 

de estabilidade e que, principalmente, seja robusto (ARAÚJO, 2003). 

Existem diversas classificações para os tipos de controle. Uma classificação 

largamente utilizada são controles em malha aberta ou fechada. As características destes dois 

tipos de controle são apresentadas a seguir:  

 

 Controle em Malha Aberta: 

 De acordo com Bazanella e Silva Júnior (2000), o controle em malha aberta 

basicamente é aplicar um sinal previamente determinado com a expectativa de que a variável 

controlada atinja um valor dentro dos limites esperados ou apresente determinado 

comportamento. Neste tipo de controle, para se determinar o valor do sinal de controle na 

entrada, não é levado em consideração o valor da saída. Na Figura 4-11 é representado um 

diagrama de blocos com esse tipo de controle: 

 

Figura 4-11 – Controle em malha aberta 

Sendo: 

𝑢(𝑡) – Saída sinal de controle; 

𝑦(𝑡) – Sinal da variável de processo. 

 

 Dentre as vantagens destacadas por Ogata (2010) para esse tipo de controle, podem-se 

destacar a facilidade de manutenção, o menor custo de implantação, a inexistência de 

 

u(t) 

 

Entradas 

 

Saídas 

 

Processo 
 

y(t) 
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problemas de instabilidade. Todavia, Ogata (2010) também aponta a ineficiência deste tipo de 

sistema de controle quanto a distúrbios e mudanças de calibração. Neste contexto, a utilização 

deste tipo de controle pode se tornar inviável em alguns casos em virtude da possibilidade da 

saída assumir valores fora dos padrões desejados. 

 

 Controle em malha fechada  

 O sistema de controle em malha fechada ou sistema de controle com retroalimentação 

é um sistema que estabelece uma relação de controle entre a entrada e a saída do sistema. 

Neste tipo de sistema, o sinal de erro atuante (diferença entre o sinal de entrada e sua 

realimentação) realimenta o controlador de modo a minimizar esse erro. Sendo assim, o 

sistema de controle em malha fechada sempre implica na utilização de realimentação para 

reduzir o erro do sistema (OGATA, 2010). Na Figura 4-11 é representado um diagrama de 

blocos com esse tipo de controle: 

 

 

Figura 4-12- Diagrama de blocos de um sistema de malha fechada 

 

Sendo: 

𝑟(𝑡) – Sinal de referência ou valor desejado para variável de processo (setpoint); 

𝑒(𝑡) – Erro (diferença entre variável a ser controlada e o setpoint); 

𝑢(𝑡) – Saída sinal de controle; 

𝑦(𝑡) – Sinal da variável de processo. 

 

 A vantagem deste tipo de controle pode ser destacada pela possibilidade de o sinal de 

controle ser ajustado pelo controlador sempre que necessário dependendo do sinal de saída do 

processo. Em outras palavras, sempre que a variável de saída assume valores diferentes do 

valor de referência, o controlador ajusta o sinal de controle para que a variável de saída volte 

a operar dentro do valor esperado. A desvantagem deste tipo de controle é o maior custo e 

complexidade para implantação e manutenção. 
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4.2.3 Ações de controle 

 

 Neste tópico são apresentadas algumas das principais ações de controle em sistema de 

malha fechada. A escolha de qual tipo de ação a ser utilizada ou a combinação delas 

dependem de diversos fatores, dentro os quais podemos destacar: 

 Características do processo a ser controlado; 

 Amplitude do erro aceitável; 

 Conhecimento do processo; 

 Disponibilidade de recursos para implantação e manutenção. 

 

 A escolha equivocada da ação de controle pode inviabilizar um projeto de controle e, 

em alguns casos, gerar prejuízo ao processo a que esse está ligado. Sendo assim, é percebida a 

importância de uma boa escolha de ação de controle a ser implantada no processo. Portanto, o 

conhecimento do processo e das restrições do projeto de controle são requisitos obrigatórios 

para elaboração do projeto. 

 

4.2.3.1 Controlador on-off 

 

 O controlador tipo on-off também é conhecido como liga-desliga, bang-bang ou tudo 

ou nada. A ação deste controlador, como o próprio nome sugere, é sempre discreta, ou seja, 

neste tipo de controlador só é possível assumir duas posições fixas. Em outras palavras, se a 

saída fosse aplicada a uma válvula de controle só poderia assumir duas posições, não sendo 

possível uma posição intermediária entre as mesmas. A amplitude e a frequência neste tipo de 

controle, oscilarão em função da capacidade e do tempo de resposta do processo (RIBEIRO, 

2005). Um exemplo da atuação deste tipo de controle pode ser observado no controle 

ilustrado pela Figura 4-13. 

 

Figura 4-13 – Exemplo de controle on-off sem histerese 
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Sendo: 

𝑟(𝑡) – Sinal de referência (valor desejado para variável de processo); 

𝑒(𝑡) – Erro (variável a ser controlada – setpoint); 

𝑢(𝑡) – Saída sinal de controle; 

𝑦(𝑡) – Sinal da variável de processo. 

 

Um problema muito comum com esse tipo de controle ocorre nos controladores em 

que as saídas variam muito próximo do sinal de referência (setpoint), fazendo com que o 

atuador sofra constantes mudanças de posição. Nestes casos, quando é permitido pelo 

processo a ser controlado, é aplicada uma faixa de histerese (faixa na qual o erro é 

"aceitável") no controlador. Assim, o valor do o valor do setpoint no processo aceita uma 

banda de variação de erro sem que seja necessária a intervenção do atuador. Este tipo de 

controle é ilustrado pelo diagrama de blocos representado pela Figura 4-14:  

 

 

Figura 4-14 – Exemplo de controle on-off com histerese 

 

Sendo: 

𝑟(𝑡) – Sinal de referência (valor desejado para variável de processo); 

𝑒(𝑡) – Erro (diferença entre a variável a ser controlada e o valor de referência); 

𝑢(𝑡) – Saída sinal de controle; 

𝑦(𝑡) – Sinal da variável de processo. 
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Neste exemplo, o sinal de controle obedece a seguinte relação: 

 

Na Figura 4-15 é demonstrado graficamente o comportamento das variáveis de processo 

neste tipo de controle: 

 

Figura 4-15 – Exemplo de comportamento de controle on-off com histerese 

Fonte: Adaptado de Maciel (2012) 

 

 Este tipo de ação de controle possui como forte característica sua simplicidade e 

economia de implantação e manutenção. No entanto, apresenta restrições de aplicações e deve 

somente ser aplicada onde não é fundamental precisão nem desempenho dinâmico eficiente. 

Além disso, perdas energéticas e desgastes prematuros causados pelos acionamentos 

constantes se destacam como outras desvantagens deste tipo de controle. 

 

4.2.3.2  Ação Proporciona Integral e Derivativa (PID)  

 

A Ação de Controle Proporcional, Integral e Derivativa, conhecida também como 

controle PID, atualmente é a ação de controle mais utilizada nos sistemas de controle em todo 

o mundo. A larga utilização destes controladores tem raízes prováveis na robustez do seu 

desempenho bem como na sua simplicidade, tornando-o bastante flexível para ser aplicado em 

praticamente todos os tipos de processos (NATIONAL INSTRUMETS - NI, 2011).  

A atuação de um PID pode ser descrita a partir da seguinte equação: 
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𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

+ 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

 

Onde:  

𝑢(𝑡) – Saída sinal de controle 

𝐾𝑝 – Ganho proporcional; 

𝑒(𝑡) – Erro (diferença entre a variável a ser controlada e sinal de referência); 

𝐾𝑖 – Ganho integral; 

𝐾𝑑 – Ganho derivativo. 

 

Uma outra parametrização deste tipo de controlador pode ser descrita como:  

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖

∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

+ 𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
) 

 

Onde: 

𝑢(𝑡) – Saída sinal de controle; 

𝐾𝑝 – Ganho proporcional; 

𝑒(𝑡) – Erro (diferença entre a variável a ser controlada e sinal de referência);  

𝑇𝑖 – Tempo integral; 

𝑇𝑑 – Tempo derivativo. 

 

Usando representação de blocos temos: 
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Figura 4-16 – Representação em blocos de um controlador PID 

Fonte: Adaptado de NI (2011) 

 

 

 

Sendo: 

𝑢(𝑡) – Saída sinal de controle; 

𝐾𝑝 – Ganho proporcional; 

𝑒(𝑡) – Erro (diferença entre a variável a ser controlada e sinal de referência); 

𝑇𝑖 – Tempo integral; 

𝑇𝑑 – Tempo derivativo. 

 

 A componente proporcional (𝐾𝑝) depende apenas da diferença entre o ponto de ajuste 

e a variável de processo. Esta diferença é referida como o termo de erro. O ganho 

proporcional (Kp) determina a taxa de resposta de saída para o sinal de erro. Em geral, 

aumentando o ganho proporcional irá aumentar a velocidade da resposta do sistema de 

controle. No entanto, se o ganho proporcional é muito grande, a variável de processo poderá 

oscilar muito ou mesmo sair de controle.  

 A componente integral (𝐾𝑖) soma o termo de erro ao longo do tempo. O resultado é 

que mesmo um pequeno erro fará com que a componente integral aumente lentamente. A 

resposta integral irá aumentando ao longo do tempo a menos que o erro seja zero, portanto, o 

efeito é o de conduzir o erro de estado estacionário para zero. 

 A componente derivativa (𝐾𝑑) faz com que a saída diminua se a variável de processo 

está aumentando rapidamente. A derivada de resposta é proporcional à taxa de variação da 

variável de processo. Na prática, a maioria dos sistemas de controle o tempo derivativo (Td) 

precisa ser muito pequeno, pois a derivada da resposta é muito sensível, principalmente nos 
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casos em que a retroalimentação (feedback) do sensor é ruidosa ou a taxa da malha de 

controle é muito lenta. Nestes casos, a derivada de resposta pode tornar o sistema de controle 

instável (NI, 2011). 

Em resumo, pode-se dizer que a componente proporcional atua principalmente no 

valor presente do erro, o integral representa a média dos erros passados e o derivativo pode 

ser interpretado como a predição do futuro através de extrapolações lineares (ÅSTRÖM, 

2004). Na Figura 4-17 é feita uma representação destes erros ao longo do tempo. 

 

 

Figura 4-17 – Representação da referência do erro nos ganhos dos PID´s 

Fonte: Adaptado de Åstrom (2004) 

 

Sendo: 

t – Tempo; 

𝑇𝑑 – Tempo derivativo. 

 

4.2.4 Estratégias de controle 

 

A utilização de controladores PIDs e on-off com o advento dos controladores lógico 

programáveis é relativamente simples e bastante utilizada. Todavia, em uma boa parte dos 

casos, os controladores estão desabilitados ou não atingem o desempenho esperado, 

principalmente por problemas de sintonia e ajustes. Esses problemas de sintonia se dão em 

virtude principalmente da complexidade dos processos em que os mesmos devem atuar. A 

maioria dos processos industriais envolve controles com múltiplas entradas e saídas (MIMO – 

Multiple-Input, Multiple-Output) tornando complexo o desenvolvimento e manutenção.  
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Neste sentido, a utilização de estratégias de controle vem contribuir para resolução 

deste tipo de problema. Neste tópico são apresentadas algumas estratégias mais difundidas no 

meio industrial. 
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4.2.4.1 Controle de razão 

 

O controle de razão tem por objetivo manter a razão entre duas variáveis do processo 

em um determinado valor específico. Na Figura 4-18 temos um exemplo de aplicação deste 

tipo de controle.  

 

Figura 4-18 – Exemplo controle razão 

Fonte: Adaptado de Vale (2015) 

 

Sendo: 

𝑊𝐼𝑇 – Transmissor de vazão mássica de amido; 

𝐹𝐼𝐶 – Controlador de vazão; 

𝐹𝐼𝑇 – Transmissor de vazão de soda. 

 

No processo flotação de minério de ferro é grande a utilização de amido gelatinizado. 

Durante a gelatinização, deve-se manter a relação (K) entre as quantidades de amido e soda 

no adicionados ao processo. A manutenção desta relação é essencial para. 

𝑘 =
𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝐴𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑆𝑜𝑑𝑎
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 No controle proposto acima, a vazão de amido (WIT) é adicionada a partir da 

necessidade do processo de beneficiamento. Já a vazão de soda (FIT) adicionada é ajustada 

pela atuação do controlador (FIC) na bomba de soda com o objetivo de manter: 

 

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑆𝑜𝑑𝑎 =
𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝐴𝑚𝑖𝑑𝑜

𝐾
 

 

4.2.4.2 Controle em cascata 

 

Neste tipo de controle, um controlador primário regula um segundo controlador com o 

objetivo de melhorar a velocidade de resposta e reduzir distúrbios causados pela malha 

secundária. Este tipo de controle é constituído de dois controladores, porém um só elemento 

final de controle. Sendo muito útil a utilização deste tipo de controle quando se pode dispor e 

medir uma variável intermediária de maior velocidade (PINTO, 2005). Na Figura 4-19 é visto 

um exemplo de aplicação de um controle em cascata. 

 

 

Figura 4-19 – Exemplo de controle em cascata 

Fonte: Adaptado de Vale (2015) 

 

Sendo: 

𝐿𝐼𝑇 – Transmissor de nível do tanque de polpa; 

𝐿𝐼𝐶 – Controlador de nível; 

𝐹𝐼𝐶 – Controlador de vazão; 

𝐹𝐼𝑇 – Transmissor de vazão de polpa. 
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No exemplo citado temos um tanque de polpa em que se deseja manter o nível (LIT) 

em um valor determinado (SP). Para isto, o controlador principal (LIC) calcula o set point 

para o controlador secundário (FIC). Com isto (FIC) atua na bomba com objetivo de manter a 

vazão (FIT) no valor calculado pelo controlador principal. 

 

4.2.4.3 Controle seletivo 

 

Este tipo de controle é aplicado principalmente quando se tem um controlador e se 

deve escolher entre duas ou mais variáveis de processo para o controle. Neste caso, faz-se a 

seleção entre estas variáveis para servir de referência para o controlador. Na Figura 4-20 

temos um exemplo desta estratégia de controle: 

 

 

Figura 4-20 – Exemplo de controle seletivo 

Fonte: Adaptado de Vale (2015) 

 

Sendo: 

𝐼𝐼𝐶 – Controlador de corrente; 

𝐼𝐼𝑇1 – Transmissor de corrente da correia A; 

𝐼𝐼𝑇2 – Transmissor de corrente da correia B; 

𝐻𝑆 – Seletor. 

 

No exemplo da Figura 4-20 o controlador IIC deve manter as correntes dos 

transportadores A e B que transportam o retido e o passante da peneira A  dentro do valor de 
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capacidade dos transportadores. Para isso, o seletor (HS) escolhe a maior corrente (IIT1 ou 

IIT2) para servir de variável de processo para o controlador. Com isto, evita-se uma possível 

sobrecarga nos dois transportadores. 

 

4.2.4.4 Controle override 

 

O controle override é uma técnica que combina geralmente dois controladores simples 

(principal e secundário), um seletor (tipicamente a escolha entre os máximos e mínimos) e 

uma única variável manipulada. Nesta estratégia, o controlador definido como principal 

manipula a variável de saída, as demais variáveis controladas são monitoradas, porém não 

controladas. O controlador secundário assume o controle do elemento final de controle nos 

casos em que a variável secundária atinja um valor inesperado. Um exemplo deste tipo de 

controle pode ser observado na Figura 4-21. 

 

Figura 4-21 – Exemplo de controle override 

Fonte: Adaptado de Vale (2015) 

Sendo: 

𝐷𝐼𝑇 – Transmissor de densidade de polpa; 

𝐿𝐼𝐶 – Controlador de nível; 

𝐿𝐼𝑇 – Transmissor de nível; 

𝐻𝑆 – Seletor; 

𝐷𝐼𝐶 – Controlador de densidade. 
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No exemplo proposto, a válvula de controle de água atua controlando (DIC) a 

densidade da polpa (DIT) a ser enviado para a próxima etapa do processo. Todavia existe um 

controle secundário (LIC) que deve ser respeitado. No exemplo proposto, o controle 

secundário assume a variável manipulada (válvula de água) nos casos em que o nível (LIT) 

estiver muito alto (evitando transbordos) ou muito baixo (evitando a parada da bomba por 

falta de material a ser bombeado); esta escolha é feita através do seletor (HS). 

 

4.2.4.5 Controle inferencial 

 

Em alguns processos a saída a ser controlada não pode ser medida. Nestes casos, a 

utilização do controle inferencial pode ser uma alternativa para controle deste processo. Esse 

controle utiliza uma variável auxiliar inferida como se fosse a variável de processo. Na Figura 

4-22 temos um exemplo deste tipo de controle: 

 

Figura 4-22 – Exemplo de controle inferencial 

Fonte: Adaptado de Vale (2015) 

 

No controle proposto pela Figura 4-22, o valor da massa alimentada do reagente A não 

é possível ser medido pela inexistência da balança. Sendo assim, neste controle a variável de 

processo (massa do reagente A) é inferida através da corrente do alimentador.  
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4.2.4.6 Controle feedforward 

 

Este controle também chamado de controle antecipativo é bastante aplicado em 

processos com grandes atrasos na resposta. A estratégia consiste em perceber algum distúrbio 

no processo e atuar antecipadamente na variável manipulada objetivando manter a saída no 

valor desejado.  Em outras palavras, a vantagem deste tipo de controle é que a ação corretiva 

tem início logo que o distúrbio é detectado ocorrendo antes mesmo de se possuir algum 

impacto na variável de saída, fato que ocorre no controle convencional de realimentação 

(TAGLIAFERRO, 2016). Na Figura 4-23 é apresentado um exemplo deste tipo de controle:  

 

 

Figura 4-23 – Exemplo de controle feedforward 

Fonte: Adaptado de Vale (2015) 

Sendo: 

𝐿𝐼𝑇1 – Transmissor de nível da célula 1; 

𝐿𝐼𝑇2 – Transmissor de nível da célula 2; 

𝐿𝐼𝐶1 – Controlador de nível da célula 1; 

𝐿𝐼𝐶2 – Controlador de nível da célula 2; 

𝐹𝐹 – Feedforward. 

 

Neste exemplo proposto na Figura 4-23 existem dois controles de nível (LIC1 e LIC2) 

para células de flotação. A estratégia proposta busca atuar no controlador de nível (LIC2) de 

maneira antecipativa (FF), ou seja, antes que mesmo algum distúrbio do controlador LIC1 
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seja percebido pela variável a ser controlada LIT2, o controlador LIC2 pode atuar em sua 

variável manipulada, evitando grandes oscilações. 

 

4.2.4.7 Controle fuzzy 

 

Em alguns casos é difícil representar matematicamente ou obter com acurácia a função 

de transferência do processo a ser controlado. Nesses casos em que o processo é quase que 

totalmente controlado por um operador sem um conhecimento aprofundado de sua dinâmica, 

o uso de controladores fuzzy (lógica nebulosa ou difusa) pode ser empregado com boa 

eficiência (CASTRO, 1995). 

O controlador fuzzy, em linhas gerais, busca mimetizar a maneira de o ser humano 

raciocinar, de modo a basear seu algoritmo de controle. Em outras palavras, a lógica fuzzy 

possibilita um controle computacional com características semelhantes ao raciocínio humano. 

De acordo com Passino e Yurkovich (1998), os controladores fuzzy são compostos por 

quatro elementos principais, a saber:  

i. Regras fuzzy: contém as regras de quantificação de como atingir um bom controle, 

estas regras linguísticas são definidas pelo operador conhecedor do processo. 

ii. Interface de fuzzificação (fuzzificador): Esse elemento converte as entradas numéricas 

de entrada em variáveis linguísticas, tornando possível o elemento de inferência 

aplicar as regras.  

iii. Máquina de inferência: Esse elemento simula o processo decisório que seria tomado 

pelo operador do processo, analisando as variáveis fuzzificadas e as regras fuzzy.  

iv. Interface de desfuzzificação (defuzzificador): Neste elemento é realizada a conversão 

da conclusão tomada pela máquina de inferência em entradas para o processo a ser 

controlado.  

 

Na Figura 4-24 é demonstrada uma simplificação do modo de operação de um 

controlador fuzzy. 
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Figura 4-24 – Simplificação de um controlador fuzzy 

 

  Uma vez vista de maneira macro um controlador fuzzy, é exemplificado pela Figura 

4-25 um controle fuzzy para uma bateria de ciclones no processo de deslamagem de minérios. 

 

 

Figura 4-25 – Exemplo de controlador fuzzy 

 

 Neste caso, o controlador realiza o processo de fuzzificação das variáveis de entrada 

(nível e pressão) de acordo com os padrões previamente estabelecidos para o controle. Para 

este exemplo foram estabelecidos (baixo, médio e alto). Para a variável de saída foi definido a 

ação (superior, normal, inferior) de abertura ou fechamento das válvulas.  

Em seguida são aplicadas as regras definidas a partir do conhecimento empírico do 

processo e previamente cadastradas no controlador. Para o exemplo proposto foram definidas 

as seguintes regras:  

Se Pressão = Alto e Nível Alto, então Saída = Superior 

Se Pressão = Normal e Nível Normal, então Saída = Normal 

Se Pressão = Baixo e Nível Baixo, então Saída = Inferior 
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 De posse do valor definido no resultado da aplicação das regras, é realizado a 

desfuzzificação da variável de saída. Neste exemplo é definido que quando a saída é tida 

como superior devem-se abrir válvulas; normal, manter as válvulas em suas posições e 

inferior, devem-se fechar válvulas.  

 

4.2.4.8 Controle Robusto 

 

No projeto de controladores de processo é muito importante que se conheça o processo 

que se deseja controlar. Neste sentido, o uso de modelos matemáticos dos processos é muito 

utilizado. Todavia, existem alguns casos, devido a grandes incertezas e perturbações 

existentes, em que o modelo real difere muito do modelo usado para o projeto do controlador 

tornando o ineficaz. O controle robusto vem no intuito de suprir esta lacuna. Ele parte do 

pressuposto de que o modelo usado no projeto do controlador possui erros de modelagem 

sendo assim, inclui a influência destes erros e a incertezas no projeto do controlador 

(OGATA, 2010). Na Figura 4-26 é representado um modelo de blocos exemplificando o 

controle robusto. 

 

 

Figura 4-26 – Exemplo de controle robusto 

Fonte: Trofino (2000) 

 

Um ponto importante a destacar é que os sistemas projetados com base na teoria de 

controle robusto possuem características de estabilidade robusta (estável na presença de 

distúrbios) e desempenho robusto (características de respostas predeterminadas na presença 

de distúrbios).  
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4.2.4.9 Controle não linear 

 

Em alguns processos, quando sua não linearidade é ampla e afeta o desempenho do 

controlador deve-se considerar a utilização de modelos não lineares (RAWLINGS, 2000). 

Existem diversos tipos de modelos para esse tipo de controlador. Na Figura 4-27 é 

representado um controlador preditivo Fruzzetti.  

 

 

Figura 4-27 – Exemplo de estrutura de um controlador não linear (Fruzzetti) 

Fonte: Adaptado de Santos (2007) 

 

Sendo: 

F – Filtro linear; 

Gc – Controlador linear; 

NL – Elemento estático não linear. 

 

4.2.4.10 Outras estratégias de controle 

 

Conforme já abordado anteriormente, as estratégias de controle existentes não se 

limitam às técnicas até aqui descritas. Neste contexto, quando as estratégias de controle aqui 

expostas não se mostrarem adequadas para o processo a ser controlado, é interessante 

observar outras estratégias de controle como, por exemplo, redes neurais, controles preditivos 

(MPC), entre outros.   
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A primeira etapa do desenvolvimento do trabalho até aqui descrito consistiu de 

procura e análise de material bibliográfico e trabalhos anteriores a este estudo que servissem 

de base para maior conhecimento do processo de beneficiamento de minérios e automação de 

processos. Estes estudos tiveram foco especial na etapa de manuseio bem como da aplicação 

da automação e controle nos processos com foco nas estratégias de controle mais comumente 

utilizadas no setor de mineração. A seguir, nos próximos subitens, os materiais e métodos 

para a consecução dos objetivos deste trabalho são expostos. 

 

5.1 Materiais 

 

5.1.1 Banco de dados com variáveis de processo 

.  

 Process Information Management Systems, mais conhecidos como PIMS, são sistemas 

que adquirem informações de processo de diversas fontes, em seguida armazenando as 

mesmas em um banco de dados histórico. Uma vez estando todas estas informações nestes 

bancos de dados, o software disponibiliza estas informações em diversas formas de 

representação, como, por exemplo, em gráficos e planilhas, fazendo, em alguns casos, a 

integração com outros softwares. Na Figura 5-1 é representada uma arquitetura típica deste 

tipo de sistema 
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Figura 5-1 – Representação de interface típica de um sistema PIMS 

 

 Para o presente trabalho o sistema PIMS utilizado foi o PI System da empresa Osi 

Software, sendo os dados referentes a alguns equipamentos de uma mineradora de ferro no 

quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. 

 

5.1.2 Softwares para análise dos dados 

 

 No desenvolvimento dos modelos matemáticos e simulações foi utilizado o software 

Matlab R2016a da empresa Mathworks. Além deste foi utilizado o Minitab na sua versão 16 

para análise estatística dos dados. 

 

5.1.3 Equipamentos para testes operacionais 

  

 O objeto principal do estudo, do qual as informações históricas estudadas são 

referentes é uma retomadora de minérios do tipo bucket wheel com a roda de caçambas na 

ponta de lança pertencente a uma mineradora no estado de Minas Gerais. Nela, foi implantado 

o controle proposto para validação em escala industrial. A recuperadora está em operação 

desde o ano de 1986. Já passou por algumas reformas e manutenções; todavia o conceito de 

operação e controle continua praticamente inalterado desde sua concepção.  
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5.2 Método de trabalho 

 

5.2.1 Analisar processo 

 

 Nesta etapa foram analisadas as características da recuperadora, objeto do estudo, bem 

como os modos previstos para sua operação. A análise destes dados consistiu em buscar 

limitações do equipamento e metodologia de uso e operação do mesmo, servindo de 

referência para construção da estratégia de controle a ser elaborada. Além disto, foi feito um 

breve estudo a respeito dos processos adjacentes ao processo de retomada. Este estudo foi de 

suma importância para melhor aplicabilidade e eficácia da estratégia de controle proposta. 

 

5.2.2 Analisar histórico das variáveis de processo 

 

 Nesta etapa, os históricos de variáveis de processo da recuperadora foram analisados, 

englobando parâmetros como: 

 Pressão de trabalho da roda de alcatruzes ou caçambas; 

 Ângulo do giro; 

 Velocidade do giro; 

 Posição da recuperadora no pátio; 

 Tamanho do passo de translação; 

 Taxa horária de recuperação. 

 

 A análise destes dados consistiu em métodos estatísticos para buscar correlações e 

tendências das variáveis de processo.  

 

5.2.3 Selecionar estratégia de controle 

 

 Uma vez conhecido o processo de carregamento e o comportamento das variáveis a 

serem controladas, foi proposta uma estratégia de controle. Esta escolha foi feita com objetivo 

obter a estratégia que melhor atendesse às restrições de processo e que aprestasse 

possibilidade de melhoria no resultado de produtividade da retomadora (maior quantidade de 

minério recuperado em menor tempo). 
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5.2.4 Implementar em escala industrial 

 

Uma vez definida a estratégia de controle, foi implantada a mesma em escala 

industrial. Esta implantação ocorreu nas seguintes etapas: 

1) Programação do controle proposto no controlador da recuperadora; 

2) Ajustes dos parâmetros de ajuste; 

3) Validação da estratégia implantada.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Análise do processo 

 

 A etapa de carregamento de minérios no pátio, objeto deste estudo, é relativamente 

simples; consiste em retirar o minério das pilhas de estocagem e movimentá-lo até os vagões, 

de onde é transportado até o porto. 

 A Figura 6-1 ilustra, de maneira esquemática, a rota de processo do carregamento. 

 

 

Figura 6-1 – Fluxo macro do processo de carregamento 

 

 No pátio de estocagem são empilhados materiais com diversas granulações e teores 

nominais de ferro; esses materiais são representados na Figura 6-1 pelas pilhas A, B, C e D. 

As pilhas A, B, C e D são apenas uma simplificação; no pátio, objeto deste estudo, existem 

oito pilhas. Outra característica desse pátio é que as pilhas a serem retomadas são formadas 

utilizando-se os métodos de cone shell e chevron e que, em diversos casos, estas pilhas entram 

em processo de recuperação antes mesmo da conclusão de seu processo de formação. Esse 

ponto é relevante, uma vez que as condições de processo podem se alterar significativamente. 

 Os alimentadores localizados na parte inferior das pilhas permitem, de maneira 

contínua e relativamente constante, que os granéis caiam sobre a correia A. Os alimentadores 

trabalham de maneira independente da recuperadora, ou seja, o carregamento pode ser feito 

somente via alimentadores, alimentadores simultaneamente com a recuperadora ou com a 

recuperadora apenas. Existem alimentadores em quatro das oito pilhas existentes. 

 A recuperadora é do tipo roda de caçambas com lança de 35 metros. Este equipamento 

possui capacidade nominal de vazão mássica (taxa) de 4000 toneladas por hora e de projeto 

5800 toneladas por hora. Uma vez que a retomadora tem a possibilidade de se movimentar ao 



42 

 

 

longo de todo o pátio de estocagem, ela é capaz de recuperar minério em todas as pilhas 

disponíveis no mesmo. 

 As correias transportadoras representadas na Figura 6-1 pelas correias A, B e C têm a 

função de transportar os minérios recuperados pela retomadora e alimentadores até o silo de 

carregamento. A correia C é um ponto de atenção e gargalo no processo, uma vez que não 

possui capacidade de transportar todo o minério recebido das correias A e B se as duas 

estiverem transportando minério na sua capacidade nominal. 

 O silo de carregamento funciona como um pulmão: ele recebe e armazena o material 

proveniente da correia C até que o operador abra as comportas localizadas na sua parte 

inferior fazendo que o material caia dentro do vagão finalizando, assim, o processo de 

carregamento. 

 Como pôde ser percebida, a etapa de carregamento não envolve um número muito 

grande de variáveis que devem ser controladas ou manipuladas, todavia, as variáveis 

relacionadas à capacidade de operação (corrente dos motores e a taxa instantânea de granéis 

sob as correias e do transportador da lança da retomadora) devem ser estritamente observadas. 

Para que isto seja atendido, abaixo são descritos alguns pontos de atenção: 

 Existe um tempo morto (tempo entre o momento que o material é retomado e a correia 

percebe essa carga) muito grande entre a retomadora e a correia C. Além de ser 

grande, esse tempo varia de acordo com a posição da retomadora no pátio.  

 A correia C recebe granéis provenientes da correia A e B, portanto o controle da 

retomadora deve levar em conta o material proveniente dos alimentadores afim de não 

gerar excesso de carga na correia C. 

 Por restrições na instrumentação existente, não se tem um valor confiável de vazão 

mássica instantânea ou totalizada no trecho entre os alimentadores e o silo de 

carregamento. 

 Deve-se respeitar o nível máximo do silo de carregamento bem como evitar que as 

correias parem cheias, evitando assim possíveis problemas por sobrecarga durante a 

partida dos equipamentos. 

 

 Sendo a recuperadora de granéis o foco principal deste estudo e o equipamento no qual 

será implantando a estratégia de controle, é feito um estudo mais detalhado de sua operação. 

Descreve-se, portanto, de modo sequencial, o procedimento em que o equipamento citado é 

operado, sendo esta sequência ilustrada pela Figura 6-2: 
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1. Posicionar a máquina no pátio próxima ao início da pilha a ser recuperada; 

2. Colocar em operação a roda de caçambas e as correias que levam o minério até o silo 

de carregamento; 

3.  Elevar ou abaixar a lança no nível de operação desejado. Usualmente os ângulos de 

elevação trabalhados são: 7; 0; -7 e -12 graus (Movimento C – Figura 6-2); 

4. Girar a roda de caçambas contra a pilha, iniciando o processo de recuperação 

(Movimento A – Figura 6-2); 

5. A cada giro da lança finalizado, deve-se aproximar transversalmente a recuperadora, 

a fim de se executar mais um giro (Movimento B – Figura 6-2); 

6. Seguir esses dois últimos passos até que a recuperação do minério nesta elevação 

seja concluída; 

7. Abaixar a lança ao próximo nível de operação; 

8. Repetir os passos 4 e 5. 

 

Figura 6-2 – Resumo do processo de recuperação (giro, translação e descensão) 

Fonte: Adaptado de Horssen (2013) 

 

 Esses passos devem ser seguidos até que a pilha seja totalmente recuperada ou até que 

a operação de carregamento seja finalizada.  

 Com base neste método de operação, percebe-se que existem três variáveis a serem 

manipuladas durante o processo de recuperação: velocidade de giro, tamanho do passo da 

translação e elevação ou cota. Uma vez que a elevação deve-se ater a posições fixas, por 

condicionantes operacionais, para o presente trabalho, ter-se-ão como variáveis a serem 

manipuladas, as seguintes: 

 Velocidade de giro; 

 Tamanho do passo na translação. 
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6.2 Análise do histórico das variáveis de processo 

 

Para análise dos dados, deve-se levar em conta que os materiais foram extraídos em 

horários e dias diferentes. O intervalo entre a primeira e a última coleta dos dados se deu com 

uma diferença de aproximadamente 15 dias. Assim, em razão da mudança de condições 

operacionais, em alguns casos, não é prudente comparar em valores absolutos variáveis, como 

pressão e corrente, em diferentes dias de coleta. Isto se dá em virtude de estas variáveis 

poderem sofrer interferência do ambiente (temperatura do ambiente, condições mecânicas do 

equipamento, por exemplo). Entretanto, o comportamento (tendências) destas variáveis 

(aumento e decremento) pode ser analisado uma vez que são afetados, principalmente, em 

virtude do processo.  

Antes que fossem analisados, foi realizado um tratamento preliminar dos dados 

retirados do sistema PIMS. Esse tratamento consistiu em um estudo estatístico dos dados e na 

sequência a retirada dos outliers (valores atípicos ou aberrantes) existentes. 

Para um melhor entendimento do comportamento das variáveis ao longo do 

carregamento, é explicitado abaixo os momentos em que a máquina está no processo de 

recuperação do minério ou quando está em processo de mudança de pilha a ser recuperada.  

 

Carregamento 1: 

 Entre 0 e 4500 segundos – Retomada; 

 Entre  4500 e 5200 segundos – Mudança de Pilha; 

 Enre 5200 e 7200 segundos – Retomada. 

Carregamento 2: 

 Entre 0 e 4500 segundos – Retomada; 

 Entre  4500 e 5200 segundos – Mudança de Pilha; 

 Enre 5200 e 7200 segundos – Retomada. 

Carregamento 3: 

 Entre 0 e 7000 segundos – Retomada. 

 

6.2.1 Ângulo de giro 

 

O ângulo de giro da retomadora é determinado pelo ângulo da lança em relação ao 

trilho de translação. Por definição, é considerado o ângulo da lança quando a mesma está 
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totalmente alinhada no valor de 180 graus. Giro à direita são considerados giros no sentido 

negativo e, consequentemente, giro à esquerda é considerado giro no sentido positivo. A 

retomadora objeto deste estudo, por limitações do projeto mecânico, não realiza giros de 360 

graus. O ângulo de trabalho da mesma é de 30 a 340 graus. A Figura 6-3 ilustra o movimento 

de giro durante o processo de recuperação. 

 

 

Figura 6-3 – Movimento de giro 

Fonte: Horssen (2013) 

 

 Conforme abordado anteriormente, foram coletadas informações durante três 

carregamentos distintos. Nos gráficos abaixo estão representados os ângulos de giro da 

retomadora ao longo do tempo dos carregamentos. 
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Figura 6-4 - Ângulo de giro – carregamento 1 

 

 

Figura 6-5 - Ângulo de giro – carregamento 2 
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Figura 6-6 - Ângulo de giro carregamento 3 

 

Nesta variável (ângulo de giro) pode-se perceber o comportamento de vai e vem do 

equipamento. É importante destacar que os pontos iniciais e finais da posição em cada etapa 

de recuperação dos granéis são diferentes. Isto ocorre em virtude de que esses pontos variam 

de acordo com as caractéristicas da pilha a ser recuperada, bem como da posição de translação 

no pátio ficando, portanto, a cargo do operador do equipamento a determinação destas balisas 

iniciais e finais. Além disso, a instrumentação nescessária para realização deste trabalho de 

forma automática é ineficaz ou inexistente. 

Este ponto é importante, pois demonstra que deve ser uma caractéristica do controle a 

ser abordado: o não balizamento fixo destes pontos iniciais e finais do giro. Um outro ponto 

relevante percebido é a  importância e impacto significativo do operador do equipamento na 

performance do mesmo, sendo, portanto, um distúrbio significativo durante sua operação. 

 

6.2.2 Velocidade de giro 

 

A velocidade de giro é uma variável que influencia de maneira direta na vazão do 

material retomado. Por este motivo é uma das variáveis manipuladas do controlador 

projetado. Uma tentativa para observação do comportamento desta variável foi a análise das 

rotações do motor de giro. Conforme observado na Figura 6-6:  
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Figura 6-7 - Velocidade de giro (rpm) 

 

Neste gráfico é possível perceber, portanto, que a velocidade de giro da lança fica na 

maior parte do tempo nos pontos máximo (800 rpm) e mínimo (0 rpm) permitidos para o 

equipamento. Todavia, devido a não relação direta entre a velocidade do motor e a velocidade 

angular do giro do equipamento (devido a possíveis folgas, por exemplo), foi decidido 

observar a velocidade do giro a partir da sua alteração de posição ao longo do tempo. Para 

cálculo da velocidade instantânea foi utilizada a seguinte equação: 

 

𝜔 =
∆𝜃

∆𝑡
 

 

Sendo: 

𝜔 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 (
𝑟𝑎𝑑

𝑠
) ; 

∆𝜃 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜(𝑟𝑎𝑑); 

∆𝑡 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑠). 

 

De posse desta velocidade ao longo dos carregamentos, foram construídos os seguintes 

gráficos: 
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Figura 6-8 - Velocidade angular carregamento 1 

 

Figura 6-9 - Velocidade angular carregamento 2 
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Figura 6-10 - Velocidade angular carregamento 3 

 

 Nos gráficos acima é possível perceber que a velocidade ao longo do carregamento 

varia muito. Porém, a variação desta velocidade ocorre em degraus, ou seja, ocorre em faixas 

fixas. A Figura 6-11 destaca, para melhor visualização, uma amostra pontual do processo no 

qual é possível perceber esses degraus.  
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Figura 6-11 - Amostra pontual de velocidade de carregamento 

 

As velocidades fixas percebidas na Figura 6-11 são em decorrência do controle de 

velocidade existente além da interferência do operador. 

 

6.2.3 Posição no pátio 

 

O processo de translação, conforme visto na análise do processo, ocorre em dois 

momentos: 

 Posicionamento do equipamento próximo à pilha a ser recuperada; 

 Reaproximação da roda de caçambas junto à pilha após um giro em processo de 

retomada.  

 

Este segundo momento é muito importante para um melhor desempenho do processo 

de recuperação do granel. Isto se dá pelo fato de que, na hipótese de que a roda de caçambas 

fique muito afastada da pilha a ser retomada durante o giro, pouco material será retomado e, 

consequentemente, atrasará o carregamento. Em uma segunda hipótese, se esta aproximação 
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for muito grande, em diversos momentos poderão ocorrer sobrecargas devido ao excesso de 

material retomado, mesmo estando o giro da lança em sua velocidade mínima. 

A Figura 6-12 demonstra de maneira ilustrativa um processo de translação. Porém, ao 

contrário do que demonstra a figura, no processo estudado a recuperação do minério ocorre 

somente durante o giro e nunca a translação. 

 

 

Figura 6-12 - Movimento de translação 

Fonte: Horssen (2013) 

 

Nas Figura 6-13, Figura 6-14 e Figura 6-15 são ilustrados o comportamento da 

translação da recuperadora ao longo dos carregamentos.  
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Figura 6-13 – Posição no pátio durante carregamento 1 

 

Figura 6-14 – Posição no pátio durante carregamento 2 
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Figura 6-15 – Posição no pátio durante carregamento 3 

 

Nos gráficos acima apresentados é possivel perceber o comportamento da máquina ao 

longo do tempo. Com excessão do carregametno 3, no qual não houve mudança brusca de 

posição ao longo do pátio, os carregamentos 1 e 2 sofreram esta mudança. Esta mudança 

brusca se dá nos casos em que se deseja alterar o tipo do minério a ser embarcado ou nos 

casos em que a pilha que esta sendo recuperada chega ao fim. As demais mudanças de 

posição se dão por ação do operador com o objetivo de aproximar a recuperadora da pilha 

(conforme abordado anteriormente). 

 

6.2.4 Tamanho do passo de translação 

 

O tamanho do passo da translação foi uma das variáveis  manipuladas pelo sistema de 

controle proposto. Dessa forma, fez-se relevante estudar o comportamento da mesma ao longo 

do tempo durante os processos de recuperação amostrados. 
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Figura 6-16 – Tamanho do passo carregamento 1 

 

Figura 6-17 – Tamanho do passo carregamento 1 – sem valores aberrantes (outliers) 



56 

 

 

 

Figura 6-18 – Tamanho do passo carregamento 2 

 

 

Figura 6-19 – Tamanho do passo carregamento 2 sem outliers 
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Figura 6-20 – Tamanho do passo carregamento 3 

 

 Nos gráficos acima foram demonstrados, separadamente, os carregamentos 2 e 3 sem 

os outliers (momentos em que não se representava o passo de translação e sim uma 

movimentação no pátio de carregamento). Esta demonstração teve como objetivo perceber de 

maneira mais clara o comportamento da variável durante o processo de carregamento. Outro 

ponto que é percebido nos gráficos acima é que os tamanhos dos passos não seguem uma 

tendência ou valor fixo. A escolha deste passo, apesar de afetar muito o controle, depende 

exclusivamente da experiência do operador do equipamento.  

 

6.2.5 Taxa de carregamento 

 

 A taxa ou vazão mássica de carregamento é a variável a ser manipulada pelo 

controlador elaborado. Analogamente às variáveis anteriores, é demonstrado o 

comportamento da mesma ao longo do carregamento conforme são representados nas Figura 

6-21, Figura 6-22 e Figura 6-23: 
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Figura 6-21 – Vazão mássica carregamento 1 

 

Figura 6-22 – Vazão mássica carregamento 2 
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Figura 6-23 – Vazão mássica carregamento 3 

 

Nestes gráficos são observados a grande variação dos valores absolutos intantâneos na 

balança. Esta variação ocorre, em parte, em função das características de operação do 

equipamento e das condições de processo. Além disso, deve-se salientar que valores 

apontados nestes gráficos são valores instantâneos das vazões recuperadas na pilha, e não da 

taxa média de recuperação do equipamento.  

 Nestas figuras é possível analisar, também, os excessos de massa. Conforme pode ser 

visto, estes não são constantes e assim devem permanecer no controle a ser proposto 

implantado. Este é um grande ponto de atenção, visto que pode afetar de maneira negativa o 

processo quando ocorre de maneira frequente. Dentre os problemas provenientes destes 

excessos de massa citam-se: 

 Sobrecarga dos equipamentos posteriores (correias); 

 Transbordamento de material.  

 

 Outro ponto a ser observado em uma das variáveis a serem controladas (vazão 

mássica) é que o instrumento que realiza a sua medição fica distante do ponto em que 

efetivamente o material é retomado, gerando assim, um grande tempo morto; em outras 
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palavras, demora-se muito tempo para que seja percebido pelo controlador o impacto gerado 

por qualquer mudança no processo ou pela variável manipulada.  Esse tempo morto pode 

resultar em casos em que o controle fica extremamente ineficiente ou inviável por ocasionar 

grandes overshooting (o que, conforme já apontado anteriormente, não é aceitável neste 

processo). De modo a contornar este problema, é proposta uma correlação entre a vazão de 

carregamento medida pela balança e a pressão de trabalho na roda de caçambas. O 

estabelecimento desta correlação é importante visto que a pressão de trabalho aumenta ou 

diminui muito mais rápido que o valor da balança, uma vez que a balança encontra-se a 

aproximadamente 17,5 metros de onde o material e retomado. Nos gráficos abaixo é possível 

observar o comportamento similar destas duas variáveis.  

 

 
Figura 6-24 – Relação entre balança e pressão no carregamento 1 
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Figura 6-25 – Relação entre balança e pressão no carregamento 2 

 
Figura 6-26 – Relação entre balança e pressão no carregamento 3 
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 De maneira empírica, portanto, é possível perceber a correlação entre as duas variáveis 

uma vez que necessariamente para termos uma maior taxa de carregamento deve-se ter uma 

pressão de trabalho maior na roda de caçambas. Todavia, para se comprovar esta relação entre 

estas duas variáveis, é utilizado o método correlação de Pearson. Na Tabela 6-1 são 

apresentados os resultados encontrados: 

 

Tabela 6-1 – Correlação de Pearson entre balança e pressão de trabalho 

 Carregamento 1 Carregamento 2 Carregamento 3 

Correlação 0,69889 0,65017 0,6794 

 

Conforme apontado Tabela 6-1 existe uma forte relação entre a variável de pressão de 

trabalho e vazão mássica recuperada. Em sendo esta relação linear pode-se dizer que a relação 

entre pressão de trabalho e vazão é dada por: 

 

𝑃 = 𝑎 ∗ 𝑉 + 𝑏 

 

Sendo: 

P – Pressão de trabalho instantânea; 

V – Vazão de recuperação instantânea; 

a – Coeficiente angular da relação entre pressão de trabalho e vazão mássica 

instantânea; 

b – coeficiente linear da relação entre pressão de trabalho e vazão mássica instantânea. 

 

 Os valores dos coeficientes a e b corretos, são essenciais para que a vazão mássica 

instantânea inferida pela pressão seja a mais assertiva possível. Todavia, esses valores variam 

dependendo de diversos fatores como temperatura ambiente, condições de manutenção dos 

equipamentos (agarramentos, folgas, calibração da balança) entre outros. Neste sentido, torna-

se impossível ter valores fixos confiáveis ao longo do tempo. Assim, é importante termos 

esses valores dinâmicos que retratem da melhor maneira possível a relação entre as variáveis 

durante o momento de inferência torando o controle mais robusto. Portanto o cálculo destes 

coeficientes foi definido como: 
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 Coeficiente linear (b): 

Tendo em vista a linearidade e as considerações previamente definidas temos valor do 

coeficiente linear pode ser dado por: 

 

𝑏 = 𝑃 − 𝑎 ∗ 𝑉 

 

Sendo: 

P – Pressão de trabalho instantânea; 

V – Vazão de recuperação instantânea; 

a – Coeficiente angular da relação entre pressão de trabalho e vazão mássica 

instantânea; 

b – coeficiente linear da relação entre pressão de trabalho e vazão mássica instantânea. 

 

O valor do coeficiente linear pode ser definido pela pressão de trabalho nos momentos 

em que a vazão medida pela balança e a velocidade do giro da lança são iguais a zero nos 

últimos 10 segundos e a roda de caçambas estiver em operação. Nestas condições, pode-se 

definir o valor de b, ou seja, o coeficiente linear. Uma vez que a vazão V nesta situação é 

igual a zero temos, portanto: 

 

𝑏 = 𝑃𝑛 

 

Sendo: 

𝑃𝑛 – Pressão de trabalho instantânea no instante n; 

b – coeficiente linear da relação entre pressão de trabalho e vazão mássica instantânea.  

 

De modo a minimizar impactos devido a medições instantâneas incoerentes é 

calculado o coeficiente b é calculado a partir da média móvel dos últimos 5 segundos de P. 

Passando, portanto, a ser definido por: 

 

𝑏 =
𝑃𝑛−4 + 𝑃𝑛−3 + 𝑃𝑛−2 + 𝑃𝑛−1 + 𝑃𝑛

5
;  ∀𝑛 > 4 
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Sendo: 

𝑃𝑛 – Pressão de trabalho instantânea no instante n, com a retomadora estiver operando 

a vazio; 

a – Coeficiente angular da relação entre pressão de trabalho e vazão mássica 

instantânea; 

b – coeficiente linear da relação entre pressão de trabalho e vazão mássica instantânea.  

 

 Coeficiente angular (a): 

Conforme abordado anteriormente o valor medido pela balança ocorre 

aproximadamente 5 segundos após o material ser retomado pela roda de caçambas. Neste 

sentido o cálculo do coeficiente angular a é dado por: 

 

𝑎 =
𝑃𝑛−4 − 𝑏

𝑣𝑛
; ∀𝑛 > 4 

 

Sendo: 

𝑃𝑛 – Pressão de trabalho instantânea no instante n; 

𝑣𝑛 – Vazão mássica instantânea medida na balança no instante n,  

a – Coeficiente angular da relação entre pressão de trabalho e vazão mássica 

instantânea; 

b – coeficiente linear da relação entre pressão de trabalho e vazão mássica instantânea; 

 

Analogamente ao coeficiente linear, de modo a minimizar impactos devido a medições 

instantâneas incoerentes e aproximações feitas, o coeficiente a é calculado a partir da média 

móvel dos últimos 5 segundos. Sendo, portanto calculado como: 

 

𝑎 =

𝑃𝑛−8−𝑏

𝑣𝑛−4
+

𝑃𝑛−7−𝑏

𝑣𝑛−3
+

𝑃𝑛−6−𝑏

𝑣𝑛−2
+

𝑃𝑛−5−𝑏

𝑣𝑛−1
+

𝑃𝑛−4−𝑏

𝑣𝑛

5
; ∀𝑛 > 8 

 

Uma vez possuindo os valores dos coeficientes a e b é possível obter a relação entre a 

pressão de trabalho e a vazão instantânea no momento do carregamento. Assim, a vazão 

instantânea no instante de carregamento pode ser inferida como: 
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𝑉 =
𝑃 − 𝑏

𝑎
 

 

Sendo: 

P– Pressão de trabalho instantânea; 

V– Vazão mássica instantânea inferida;  

a – Coeficiente angular da relação entre pressão de trabalho e vazão mássica 

instantânea; 

b – coeficiente linear da relação entre pressão de trabalho e vazão mássica instantânea; 

 

6.3 Seleção da estratégia de controle 

 

 De acordo com  Unbehauen (2016), o desenvolvimento de um sistema de controle se 

inicia com o desenvolvimento do objetivo de controle. Estes objetivos devem estar baseados 

nos conhecimentos, resultados esperados, requisitos e limitações do processo que se deseja 

controlar, além da experiência do profissional que está projetando a estratégia de controle. 

Apesar dos objetivos variarem de processo para processo é importante sempre se observar 

alguns requisitos como: 

 Segurança das pessoas e ativos envolvidos; 

 Meio ambiente; 

 Produtividade; 

 Fatores econômicos do empreendimento; 

 Estabilidade do processo produtivo. 

 

Especificamente para o caso estudado é apontado como requisitos da estratégia de 

controle proposta: 

Limitantes: 

 Vazão instantânea acima da capacidade do equipamento (5800 t/h); 

 A pressão de trabalho máxima da recuperadora (200 bars); 

 Limitações de corrente da correia C (75 A). 

 

Objetivo principal: 

 Aumentar a taxa média de carregamento. 
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Ainda segundo  Unbehauen (2016), uma vez definido os objetivos do controle no 

processo, a definição da estratégia pode ser realizada em quadro passos a conhecer: 

 

1- Dividir o problema de controle em problemas menores 

 

O processo de estocagem e carregamento é um processo complexo e com muitas 

variáveis. Assim sendo, o problema de controle foi previamente dividido em partes menores, 

delimitando portando na retomadora de granéis e alguns equipamentos adjacentes, a busca 

pela estratégia de controle.   

 

2- Escolher as variáveis a serem manipuladas e controladas 

 

A escolha das variáveis a serem manipuladas e de controle foi feita baseada no estudo 

do processo a ser controlado e seus objetivos. Ficando assim definido: 

 SP1 (setpoint ou ponto de ajuste): vazão mássica (taxa) média de recuperação 

desejada; 

 SP2 (setpoint ou ponto de ajuste): Pressão de trabalho; 

 SP3 (setpoint ou ponto de ajuste): Corrente da correia C; 

 MV1 (variável a ser manipulada 1): velocidade de giro; 

 MV2 (variável a ser manipulada 2): tamanho do passo de translação; 

 PV1 (variável de processo): vazão mássica (taxa) de retomada (recuperação); 

 PV2 (variável de processo): Pressão de trabalho da roda de caçambas; 

 PV3 (variável de processo): Corrente da correia C. 

 

3- Escolher e a estrutura de controle 

 

Em busca de uma maior flexibilidade, foi optado para este estudo, uma estrutura de 

controle descentralizado, ou seja, uma estratégia para cada variável manipulada. Na Figura 6-

27 é representado um diagrama macro da estrutura de controle projetada. 
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Figura 6-27 – Diagrama de blocos do controle implantado 
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Sendo: 

 SP1 (setpoint ou valor de referência): vazão mássica (taxa) de recuperação desejada; 

 SP2 (setpoint ou ponto de ajuste): Pressão de trabalho; 

 SP3 (setpoint ou ponto de ajuste): Corrente da correia C; 

 MV1 (variável a ser manipulada 1): velocidade de giro; 

 MV2 (variável a ser manipulada 2): tamanho do passo de translação; 

 PV1 (variável de processo): vazão mássica (taxa) de retomada (recuperação); 

 PV2 (variável de processo): Pressão de trabalho da roda de caçambas; 

 PV3 (variável de processo): Corrente da correia C; 

 Distúrbios: Interferências do operador, ruídos no sinal etc.; 

 Controlador 1: Controlador para vazão mássica; 

 Controlador 2: Controlador para pressão de trabalho; 

 Controlador 3: Controlador para corrente C; 

 Controlador 4: Controle fuzzy para tamanho do passo de translação; 

 Seletor: Define entre os controladores 1, 2 e 3 qual definirá velocidade de giro; 

 Cálculo 1: Cálculo da média de velocidade de giro durante a última recuperação; 

 Cálculo 2: Cálculo da vazão mássica máxima durante a última recuperação; 

 Cálculo 3: Cálculo de setpoint para o controlador 2; 

 Cálculo 4: Cálculo da vazão mássica média; 

 Inversor de giro: “atuador” do giro; 

 Inversor de translação: “atuador” para translação; 

 Processo: Retomada dos granéis. 

 

O controle proposto, conforme pode ser observado, é composto por duas estratégias 

distintas de controle para as variáveis manipuladas: velocidade de giro e tamanho do passo de 

translação.  

 

6.3.1 Controle Velocidade de Giro 

 

Para o giro foi proposto um controle override. A ideia desta estratégia é buscar uma 

velocidade de giro em que se obtenha a maior taxa de carregamento média, tratando (quando 

necessário) as limitações de processo. Para isto, foram implantados três controladores 
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distintos trabalhando em cada uma das variáveis de processo previamente definidas (pressão 

de trabalho, vazão mássica, e corrente na correia C) e um seletor que define qual dos 

controladores assumirá o controle da variável manipulada (velocidade de giro). 

 

6.3.1.1 Controlador 1 – Vazão Mássica 

 

O controlador 1 tem por objetivo manter a vazão mássica média dentro da taxa média 

esperada para a recuperadora.  Foi escolhido para o controlador 1 a ação do tipo PID sendo: 

 

 Valor de referência (setpoint):  

Foi definida a vazão de 4000 t/h, uma vez que esta é a capacidade nominal da 

retomadora; 

 

 Variável de processo:  

Uma vez possuindo somente a vazão instantânea medida pela balança da retomadora, 

foi feito um cálculo para determinar a massa média que se encontrasse sobre o transportador 

da mesma a cada instante.  

O transportador da recuperadora possui 35 metros de comprimento e opera a uma 

velocidade média de 3,77 m/s, fazendo com que o material recuperado fique sobre a correia 

por aproximadamente 9,28 segundos. Quando somado com o tempo de recuperação esse 

tempo chega a pouco mais de 10 segundos.  

Uma característica do equipamento, já apontada anteriormente, é que o instrumento de 

medição de vazão mássica fica no centro do transportador a aproximadamente 17,5 metros de 

onde o material é retomado. Com isto, somente é possível medir a taxa de carregamento 

instantânea aproximadamente 5 segundos após o material ser recuperado. Visto que o material 

fica sobre a correia durante 10 segundos e nos 5 primeiros segundos não é possível obter à sua 

vazão instantânea o valor da variável de processo (vazão mássica média) do controlador 1 é 

calculado com base nos 5 segundos posteriores a balança. 

 

Este cálculo no diagrama de blocos é representado pelo bloco Cálculo 4 e é dado por: 

 

𝑃𝑉 =
𝑣𝑛−4 + 𝑣𝑛−3 + 𝑣𝑛−3 + 𝑣𝑛−2 + 𝑣𝑛−1 + 𝑣𝑛

5
; ∀𝑛 > 4 
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Sendo: 

PV – Variável de processo (taxa mássica média); 

𝑣𝑛 – Vazão mássica no instante n; 

n – instante atual (segundos) 

  

 Variável Manipulada:  

Foi definido que a velocidade de giro pudesse dentro de todo o range de velocidade 

possível para o equipamento (0 % a 100 %); 

 

6.3.1.2 Controlador 2 – Pressão de Trabalho 

 

O controlador 2 tem por objetivo evitar os picos de taxa no equipamento (taxas acima 

de 5800 t/h), além de evitar sobrecargas na roda de caçambas mantendo a pressão de trabalho 

abaixo de 200 bars. Em outras palavras, esse controlador tem a função de proteção caso a 

vazão instantânea ou a pressão de trabalho saiam do valor esperado. Para isto foi implantado 

para controlador 2 a ação de controle do tipo PID sendo: 

 

 Valor de referência (setpoint):  

O controle da vazão instantânea recuperada foi definido para ser feita através da 

relação entre a vazão recuperada e a pressão de trabalho. Esta escolha se deu devido à grande 

distância entre o ponto de retomada e a balança; tornando inviável fazer o controle de taxa 

instantânea através da balança. 

 Conforme pode ser observado no capítulo 6.2.5, a relação entre a vazão instantânea 

inferida no momento da retomada pode ser dada por: 

 

𝑉 =
𝑃 − 𝑏

𝑎
 

 

Sendo: 

P– Pressão de trabalho instantânea; 

V– Vazão mássica instantânea inferida;  

a – Coeficiente angular da relação entre pressão de trabalho e vazão mássica; 

b – coeficiente linear da relação entre pressão de trabalho e vazão mássica. 
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 Uma vez tendo esse controlador a função de proteção, é definida como valor de 

referência uma vazão de 4640 t/h. Esse valor foi definido para que o controlador tenha a 

liberdade de atuar com overshooting de até 25 % sem ultrapassar o valor de projeto do 

equipamento.  

 Portanto o valor de referência de pressão proteção de vazão mássica instantânea deve 

ser dado por: 

 

𝑆𝑃1 = 4640𝑎 + 𝑏 

 

Sendo: 

SP1 – Valor de referência para proteção de vazão mássica instantânea; 

a – coeficiente angular da relação entre pressão de trabalho e vazão mássica; 

b – coeficiente linear da relação entre pressão de trabalho e vazão mássica. 

 

 Além da vazão instantânea, o controlador 2 tem a função de controlar a pressão de 

trabalho abaixo da pressão de trabalho máxima, que é de 200 bars. Neste sentido, é definida 

uma referência máxima de pressão de 190 bars. Esse valor foi definido para que o controlador 

tenha a liberdade de atuar com overshooting de até 5 % sem atuar o valor máximo permitido 

para o equipamento. A menor liberdade para o atuador trabalhar na pressão de trabalho é 

devido ao fato que o impacto operacional da pressão de trabalho atingir os 200 bars é baixo 

sendo compensado pelo ganho de produtividade de se trabalhar mais próximo do limite do 

equipamento. 

 

𝑆𝑃2 = 190 

 

Sendo: 

SP2 – Valor de referência para proteção de pressão de trabalho; 

 

Portanto, de modo a atender às duas proteções, o valor de referência do controlador 2 é 

proposto o Cálculo 3 representado no diagrama de blocos da Figura 6-27 sendo o mesmo 

dado por: 
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 𝑆𝑃 = {
0; 𝑠𝑒 𝑆𝑃1 < 0

𝑆𝑃2; 𝑠𝑒 0 ≤ 𝑆𝑃1 ≤ 190
190; 𝑠𝑒 𝑆𝑃1 > 190

 

 

Sendo: 

SP – Valor de referência para o controlador 2; 

SP1 – Valor de referência para proteção de vazão mássica instantânea. 

 

 Variável de Processo:  

A variável de processo deste controlador é dada pelo valor medido pelo transmissor de 

pressão de trabalho da bomba hidráulica da roda de caçambas. 

 

 Variável Manipulada: Velocidade de Giro: 0 % a 100 % 

Foi definido que a velocidade de giro pudesse dentro de todo o range de velocidade 

possível para o equipamento (0 % a 100 %). 

 

6.3.1.3 Controlador 3 – Corrente em C 

 

O controlador 3 tem por objetivo manter a corrente do transportador C abaixo de sua 

corrente nominal, evitando sobrecargas e paradas no processo de carregamento.  Para esse 

controlador foi a ação do tipo PI. A escolha de não ter a variável derivativa se deu devido ao 

grande tempo de resposta da variável controlada. Sendo assim temos: 

 

 Valor de referência (setpoint):  

Foi definido a corrente de 68,18 A, permitindo uma liberdade de aproximadamente 

10% para possíveis overshooting. 

 

 Variável de Processo:  

O transportador C possui dois motores elétricos em seu acionamento. Sendo assim, a 

variável de processo deste controlador é dada pelo valor medido pelo motor com maior 

corrente instantânea. Esta escolha se dá com objetivo de sempre tratar o pior caso, visto que o 

controlador 3  tem por objetivo a proteção dos equipamentos. 
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 Variável Manipulada: Velocidade de Giro: 0 % a 100 % 

Foi definido que a velocidade de giro pudesse dentro de todo o range de velocidade 

possível para o equipamento (0 % a 100 %). 

 

6.3.1.4 Seletor 

 

A seleção de qual dos três controladores efetivamente enviará o comando para a 

variável manipulada é feita a partir da escolha de qual dos 3 controladores tem a menor valor 

absoluto calculado para a variável manipulada (velocidade de giro). A escolha do menor valor 

se dá sempre pelo fato de termos que atender o pior caso, ou seja, atender todas as limitações 

operacionais do equipamento previamente levantadas. 

Um ponto importante a ser destacado é que o movimento de giro sofre constantemente 

intervenções manuais. Estas intervenções devem ser consideradas por questões de segurança 

operacional. Sendo assim, a experiência do operador também influi no comportamento da 

variável de processo a ser controlada (vazão mássica recuperada).  

 

6.3.2 Controle tamanho do passo de translação 

 

Para determinação do tamanho do passo da retomadora foi proposto uma lógica fuzzy. 

A escolha deste tipo de controle se deu pelo fato de que controladores fuzzy são bem 

adequados para os casos em que se precise adaptar a não linearidade do sistema além da boa 

flexibilidade a alterações do processo e facilidade de implantação.  

 

6.3.2.1 Controlador 4 – Estabilidade controle de giro 

 

O objetivo deste controle é obter um valor de passo em que se evitem grandes 

saturações no controle de giro (velocidades nos valores máximos ou mínimos) e taxas de 

recuperação dentro dos valores esperados. Neste sentido, o controle busca  ajustar o tamanho 

do passo de acordo com os dados percebidos de velocidade e de giro e vazão mássica 

recuperada durante a operação de giro imediatamente anterior ao passo. Na Figura 6-28 é 

demonstrado esse processo de maneira macro: 
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Figura 6-28 – Diagrama fuzzy simplificado para determinação do tamanho do passo 

 

Conforme já abordado, foram utilizadas duas variáveis de entrada (vazão mássica e 

velocidade de giro). Sendo a velocidade de giro para ser fuzzificada é determinada pela sua 

média durante o último giro e a vazão máxima determinada pela sua taxa instantânea máxima.  

Estas variáveis foram fuzzificadas com três termos linguísticos (baixo, médio e alto) 

cada conforme representados na Figura 6-29 e Figura 6-30.  

 

 

Figura 6-29 – Fuzzificação da variável velocidade de giro 
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Figura 6-30 – Fuzzificação da variável vazão mássica (balança) 

 

 Os valores para determinação de das faixas de referência para fuzzificação foram 

definidas a partir de: 

 Balança: 

 Capacidade nominal; 

 Capacidade de projeto. 

 

 Velocidade: 

 Valores de saturação; 

 

 Uma vez possuindo as variáveis linguísticas fuzzificadas de entrada, estas são 

aplicadas nas regras de inferência do controlador fuzzy. Estas regras também determinadas a 

partir de conhecimentos do processo a ser controlado são apresentadas abaixo: 

 SE Velocidade = Baixa E vazão mássica = Alta ENTÃO Passo = Pequeno 

 SE Velocidade = Média E vazão mássica = Média ENTÃO Passo = Médio 

 SE Velocidade = Alta E vazão mássica = Baixa ENTÃO Passo = Grande 

 

 Com o tamanho do passo já quantificado qualitativamente, faz-se necessário fazer a 

desfuzzificação desta variável de saída. No caso da variável “tamanho do passo” foram 

determinados os parâmetros de desfuzzificação conforme demonstrado na Figura 6-31. 
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Figura 6-31 – Desfuzzificação da variável: passo 

 

 Através da desfuzzificação é determinado o valor absoluto do passo a ser aplicado no 

processo. Os parâmetros utilizados para desfuzzificação foram feitos a partir dos dados 

históricos dos tamanhos de passo praticados pelos operadores do equipamento. 

 Uma vez definidos os parâmetros principais do controlador fuzzy ,foi verificado o 

comportamento da variável de saída (Passo) em função das variáveis de entrada (velocidade 

de giro e vazão mássica) através de simulações em software. Estas simulações tiveram como 

objetivo prevenir valores de passo incompatíveis com a realidade do processo. Na Figura 6-32 

é representado uma destas simulações.  

 

 

Figura 6-32 – Exemplo de simulação da variável de saída em função das entradas 

 

 



77 

 

 

Sendo: 

Velocidade: Velocidade média durante de giro da lança (%) 

Balança: Vazão mássica máxima durante giro (t/h) 

Passo: Tamanho do passo de translação (metros) 

 

Este comportamento das variáveis é representado de maneira geral través da Figura 6-

33: 

 

 

Figura 6-33 – Comportamento da variável passo em função das entradas velocidade e balança 

 

4 – Ajustes dos controladores 

 

 Uma vez definida a estratégia de controle a ser implantada, foram definidos valores 

iniciais para ajustes dos controladores. Para isto, foram determinados os valores de ganhos 

proporcionais, ganhos integrais dos controladores 1, 2 e 3 bem como os atributos de 

fuzzificação e desfuzzificação para o controlador 4. Importante ressaltar que esses valores 

foram tidos como iniciais, ou seja, já existia a expectativa de que eles fossem sintonizados 

caso o controle se mostrasse insatisfatório após sua implementação. 

 

6.4 Implantação e ajustes finais 

 

 Com a definição dos controladores feita, o próximo passo foi a implantação da 

estratégia no CLP da retomadora e seus ajustes. Para isto, iniciou-se com a programação 

utilizado o software de configuração do fabricante do CLP instalado na retomadora. A 
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linguagem de programação escolhida foi a bloco de função (FBD – Function Block Diagram). 

Na Figura 6-34, Figura 6-35, e Figura 6-36 são exemplificados parte da lógica implantada dos 

três controladores C1, C2 e C3. 

 

 

Figura 6-34 – Lógica em FBD do controlador 1 (parcial) 

 

 

Figura 6-35 – Lógica em FBD do controlador 2 (parcial) 
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Figura 6-36 – Lógica em FBD do controlador 3 (parcial) 

 

Conforme abordado anteriormente, para o controle de giro foi proposto e configurado 

um controle override das três variáveis que devem ser controladas (vazão mássica de 

carregamento, pressão de trabalho da roda de caçambas e corrente do transportador C). Uma 

vez sendo o objetivo maximizar a taxa de carregamento e buscando evitar intervenções 

desnecessárias dos controladores 1, 2 e 3, foi definido que esses (controladores) devem ter 

atuação somente em momentos em que as variáveis controladas estiverem próximas dos seus 

valores trabalho, portanto os controladores passarão a atuar como malhas de proteção. Na 

Figura 6-37 é visto a programação do seletor utilizado para definir qual dos controladores 

controlaria a variável manipulada de giro MV1. Nesta mesma figura é possível perceber 

também que o valor máximo a ser definido pela variável manipulada é determinado 

manualmente pelo operador do equipamento. 
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Figura 6-37 – Seletor de controladores com limitador manual 

 

 Na Figura 6-38 e Figura 6-39 é representada a lógica fuzzy prevista para o controle de 

translação (passo). Para este projeto de controlador, foram utilizadas as bibliotecas ou pacotes 

de programação do software de programação do CLP. 

 

Figura 6-38 – Fuzzificação das variáveis de entrada 
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Figura 6-39 - Regras e desfuzzificação 

 

 Com a programação feita, iniciaram-se então os ajustes dos controladores implantados. 

Os ajustes iniciais propostos se mostraram ineficientes em algumas situações. Foi percebido 

um aumento significativo na quantidade de sobrecargas no equipamento (overshootings), 

além das variações bruscas e constantes (o que pode causar um desconforto no operador do 

equipamento).  

 Neste sentido, foram alterados os ganhos dos controladores C1, C2 e C3. As alterações 

consistiram em reduzir valores dos ganhos proporcional e integral dos controladores (C1, C2 

e C3) de modo a reduzir a velocidade de alteração da variável de saída dos controladores. Esta 

alteração apesar de reduzir a velocidade de redução do erro em regime permanente contribuiu 

de maneira eficiente para a maior estabilidade e menor overshooting.  

 O controlador 4 comportou-se de maneira adequada (conforme previsto) buscando 

adequar o passo ao comportamento da variável de saída. 
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6.5 Análise do desempenho dos controladores 

 

Uma vez ajustado em escala industrial, foi realizado um comparativo da variável de 

processo a ser controlada antes e depois da aplicação de controle proposta. Esse comparativo 

teve por objetivo apontar se realmente a mudança de estratégia se mostrou válida no que tange 

a melhoria de desempenho do equipamento estudado. Para isto, foi feita a análise dos dados 

de três amostras de dados dos carregamentos sem a influência do controle proposto e três 

amostras de dados dos carregamentos com o controle já implantado. Com o objetivo de dar 

maior uniformidade e reduzir algumas variáveis que podem influenciar no comparativo, a 

escolha das amostras a serem analisadas seguiram os seguintes critérios: 

 Possuírem o mesmo tamanho de intervalo de tempo (3600 segundos); 

 Material a ser retomada com características similares (densidade, granulometria); 

 Pilha a ser retomada com formação similar (chevron); 

 Somente momentos em que a retomadora estava trabalhando em regime constante, ou 

seja, já feito os devidos posicionamentos iniciais, não está em período de mudança de 

pilha. Em outras palavras, não considerados períodos iniciais e finais dos 

carregamentos. 

 

Neste contexto, foram retiradas três amostras sem o controle proposto ativado 

(amostras 1, 2 e 3) e três amostras com o controlador ativo (amostras 4, 5 e 6).  

Com o objetivo de conhecer o comportamento da principal variável no controle 

proposto (vazão mássica) foram realizados testes para determinar suas distribuições de 

probabilidade. Após a realização dos testes, percebeu-se que em nenhuma das amostras, a 

distribuição se mostrou do tipo normal. Mais especificamente nas distribuições após a 

implantação do controle (amostras 4, 5 e 6) observou-se que o comportamento destas foi do 

tipo weibull de três parâmetros com confiança de 95%. Os testes destes últimos são 

apresentados nas Figura 6-40, Figura 6-41 e Figura 6-42. 
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Figura 6-40 – Gráfico de probabilidade – Amostra 4 
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Figura 6-41 – Gráfico de probabilidade – Amostra 5 



84 

 

 

15
00

0

10
00

0
90

00
80

00
70

00
60

00
50

00
40

00
30

00

99,99

95

80

50

20

5

2

1

Amostra 6 - Threshold

P
e

rc
e

n
tu

a
l

Goodness of F it Test

3-Parameter Weibull

A D = 0,773 

P-V alue = 0,020

Gráfico de probabilidade da amostra 6

3-Parameter Weibull - 95% CI

 

Figura 6-42 – Gráfico de probabilidade – Amostra 6 

 

Uma vez conhecidas estas distribuições, fez-se um histograma das seis amostras 

retiradas.  Esses histogramas estão representados pela Figura 6-43, Figura 6-44, Figura 6-45, 

Figura 6-46, Figura 6-47 e Figura 6-48. 
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Figura 6-43 – Histograma da amostra 1 – Controlador não ativo 
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Figura 6-44 - Histograma da amostra 2 – Controlador não ativo 
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Figura 6-45 - Histograma da amostra 3 – Controlador não ativo 
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Figura 6-46 - Histograma da amostra 4 – Controlador ativo 
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Figura 6-47 - Histograma da amostra 5 – Controlador ativo 
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Figura 6-48 - Histograma da amostra 6 – Controlador ativo 
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Um ponto que chama atenção nestas distribuições é que, em boa parte do processo de 

recuperação, a vazão de carregamento é muito baixa (abaixo de 100 t/h). Isto deve-se a 

características do processo de vai e vem do equipamento; sempre no início e no fim de cada 

operação de giro existe muito pouco (ou não existe) de granel a ser retomado. Esse ponto, 

apesar de não poder ser resolvido pela estratégia de controle, pode ser amenizado em alguns 

casos. Visualmente já é possível perceber, quando comparado com os carregamentos iniciais, 

que houve uma redução na quantidade de tempo em a retomadora operava a vazio. Esta 

análise visual pode ser confirmada da Tabela 6.2: 

 

Tabela 6-2 – Percentual de tempo estimado a vazio 

% do tempo 

a vazio 

Controlador desativado Controlador ativo 

Amostra 

1 

Amostra 

2 

Amostra 

3 

Amostra 

4 

Amostra 

5 

Amostra 

6 

3,73 5,01 5,47 0,47 2,45 2,05 

 

Em outros momentos, quando analisamos os histogramas, também é visto casos de 

excesso de taxa na correia, ou seja, taxa acima da capacidade de projeto do equipamento 

(acima de 5800 t/h). Pela distribuição, é possível observar que os momentos em que o 

equipamento opera acima da capacidade é baixo, o que pode ser melhor comprovado pela 

tabela abaixo, onde é demonstrado o percentual de amostras acima da capacidade nos seis 

carregamentos analisados. Na Tabela 6-3 são apresentados o percetual de tempo em que o 

equipamento operou acima da capacidade. 

 

Tabela 6-3 – Percentual de tempo estimado acima da capacidade 

% do tempo 

acima da 

capacidade de 

projeto 

Controlador desativado Controlador ativo 

Amostra 

1 

Amostra 

2 

Amostra 

3 

Amostra 

4 

Amostra 

5 

Amostra 

6 

2,33 3,19 1,59 12,3 2,7 6,36 

 

É percebido que houve uma piora no indicador de tempo acima da capacidade quando 

utilizada a estratégia de controle proposta. Este indicador apesar de ainda estar dentro dos 
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parâmetros aceitáveis para este processo, pode ser melhorado com pequenos ajustes nos 

controladores. 

Um outro ponto analisado foi que antes da implantação do controle a recuperadora 

trabalhava bem abaixo de sua capacidade nominal (4000 t/h), ou seja, possuía bom espaço e 

oportunidade para otimização. Conforme pode ser observado no histograma foi significativo o 

aumento da vazão instantânea de carregamento da retomadora. Esse fato é confirmado quando 

as taxas médias obtidas nos carregamentos após a implementação do controle são observadas 

na Tabela 6-4.  

 

Tabela 6-4 – Vazão mássica média retomada 

Vazão mássica 

média 

retomada (t/h) 

Controlador desativado Controlador ativo 

Amostra 

1 

Amostra 

2 

Amostra 

3 

Amostra 

4 

Amostra 

5 

Amostra 

6 

2390,8 2659,2 2684,3 3975,3 3583,4 3776,0 

 

Uma vez atendidos os requisitos operacionais, uma análise comparativa entre os 

histogramas das três amostras iniciais e as três amostras após a implementação do controle foi 

realizada. O resultado pode ser observado na Figura 6-49: 

 

 

Figura 6-49 – Histograma comparativo entre as estratégias de controle 
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 Neste sentido, conforme pode ser observado nos dados, a estratégia de controle se 

mostrou válida para aplicação proposta. Uma vez que conseguiu atender aos requisitos 

operacionais de controle, aumentando o desempenho do equipamento e levando a vazão 

média de carregamento de 2579,5 t/h, antes da implementação do controle proposto, para 

3781,6 t/h, após a implantação do mesmo. Uma melhoria de desempenho na casa de 46,6 %. 
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7 Considerações Finais 

 

 Este trabalho buscou contribuir para a otimização de equipamentos de recuperação de 

granéis através de estratégias e técnicas de controle de processos. Para contextualizar esse tipo 

de abordagem, uma estratégia de controle específica para uma recuperadora de granéis de 

uma mineradora de ferro em Minas Gerais foi elaborada. Essa estratégia levou em conta 

diversos fatores do equipamento a ser otimizado e do contexto no processo em que o mesmo 

está inserido. 

 A instrumentação de retomadoras de roda de caçambas (bucket wheel reclaimers), 

pode ser vista como o grande gargalo para uma maior ou total automação neste tipo de 

equipamento. Esse fato reflete a realidade que demonstra que praticamente todas as 

retomadoras de granéis deste tipo operam de maneira manual, ou seja, possuem um operador 

que faz o controle total ou parcial de seus movimentos.  

 É importante salientar, entretanto, que a total automação das retomadoras é possível, 

ou seja, já existe tecnologia disponível para realizar esse trabalho. Todavia, estas tecnologias 

muitas vezes possuem custos muito elevados que, ou reduzem ou eliminam 

consideravelmente sua viabilidade econômica, ou possuem baixa confiabilidade, o que, em 

caso de falhas, pode gerar acidentes ou prejuízos materiais. 

 Diferentemente dos trabalhos encontrados na literatura, este trabalho buscou criar uma 

estratégia de controle para um processo não totalmente automatizado, ou seja, as variáveis 

manipuladas sofrem, a todo tempo, a interferência do operador do equipamento. O 

controlador elaborado e implantado tinha como requisito ser robusto o suficiente para se 

adequar à estas constantes intervenções e possíveis falhas da instrumentação instalada. 

 A partir destes estudos, uma estratégia foi proposta, composta por duas variáveis a 

serem manipuladas (giro e passo de translação) e três variáveis de saída, a saber: vazão 

mássica corrente elétrica na motorização do transportador e pressão de trabalho (ligada ao 

torque da roda de alcatruzes). Para cada variável manipulada foi proposto um tipo de controle. 

No caso do giro, foi implantado um controle override (controlando vazão mássica, pressão de 

trabalho e corrente elétrica das correias posteriores). Para a outra variável a ser manipulada 

(passo) foi implantado um controlador fuzzy para estabelecer o tamanho de passo ideal a cada 

giro. Este último teve como objetivo principal a atuar indiretamente no processo de modo a 

“melhorar” o desempenho do controle override de giro.  
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 Para validar o impacto gerado pela estratégia implantada, foi feito um comparativo 

entre o comportamento da variável controlada, antes e depois da implantação da estratégia de 

controle, de modo a se observar a diferença entre as duas instâncias. Nesta análise foi possível 

perceber o aumento da vazão mássica média e a manutenção da quantidade de overshooting. 

A estratégia de controle proposta se mostrou totalmente viável, com a melhoria significativa 

de mais de 46 % na vazão mássica média retomada nas condições analisadas.  

 A estratégia desenvolvida, apesar de ser específica do caso estudado, pode ser 

extrapolada e adequada a diversas retomadoras de granéis ou outros processos semelhantes, o 

que demonstra a grande abrangência deste tipo de abordagem.  

 Neste sentido, este trabalho contribuiu para a demonstração da aplicabilidade prática 

das técnicas e estratégias de controle nas melhorias de desempenho dos processos e 

consequentemente resultados operacionais, em especial no que tange à produtividade. 
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8 Sugestões para trabalhos futuros 

 

 Como trabalho futuro, sugere-se a aplicação, de modo comparativo, de outras 

estratégias de controle ao processo de retomada, em relação à estratégia de controle aqui 

proposta.  

 Outro trabalho interessante seria um estudo de aplicação de instrumentação mais 

robusta como, por exemplo, o mapeamento de pilhas georeferenciadas. 
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