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CONTROLE OE PROCESSO EM USINAS OE CONCENTRAÇÃO OE MIN!RIO 

JOSt LUIZ BERALOO { *) 

RESUMO 

O trabalho apresenta uma descriç·ão sucinta doa tipos de 
instalações de controle, assim como descreve as 
estratégias utilizadas no controle de processos de 
concentração de minério. 

ABSTRACT 

Thia paper presents a brief description of tbe types of 
control aystems available and describes the strategies 
uaed for proceas control in mineral beneficiation. 

( *) Engenheiro de Minas, Vice- Presidente da Paulo Abib Enge nharia 
S .A . 
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l. INTRODOÇAO 

O interesse no controle automático de usinas de concentração inicio!,! 

se já nos finais da década de 40. Na década seguinte já tinham sido 

introduzido& r-udimentares controles seqÜenciais e alguns controle& 

reguladores em plantas de britagem. Entretanto, até 1970,um certo ar 

de ceticismo prevalecia, do que decorriam as seguintes ｣ｯｮｳ･ｱｾ￪ｮ｣ｩ｡ｳＺ＠

a) Somente instalar instrumentação caso houvesse na usina um bom 

departamento de instrumentação; 

b) Não inatalar muita instrumentação de uma só vez; 

c) Não comprar instrumentação apenas por seu preço mais baixo, pois 

o essencial era que os instrumentaos funcionassem; 

d} Não instala.r instrumentação apenas por modismo. 

As razões para essas atitudes eram: 

a) Falta de conhecimento adequado dos processos de concentração; 

b) Falta de sensores confiáveis nas medições das variáveis de 

processo; e 

c) Falta de pessoal especializado. 

Em 1972 foi implantado controle através de computador em conjunto 

com análises ｾｯｮ＠ line" através de analisadores de raios X. Após isso 

os progressos foram lentos, porém, significativos, à medida em que 

fatores favoráveis começacam a existir, COJIIOJ melhora da performance 

dos instrumentos; surgimento de novos instrumentos de medição, com 

destaque dado ao aparecimento do medidor de' granulometria "on-line" 

(PSM); maior disponibilidade de pessoal treinado; e melhora do 

conhecimento dos princípios dos processos envolvidos. 

O grande desenvolvimento da indústria mineral na década de 70, que 

foi res.ponsável ·pela abertura de gr·andes minerações .com usina-s de 

concentração amplas e modernas, consti tu:tu-.se também em importante 

fator de desenvolvimento das instalações de instrumentação e 

controle das plantas. 
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Em anos recentes instalou-se uma séria crise na indústria rnineral 

devido a sucessivos aumentos nos custos de produção e a reduções de 

preços dos produtos minerais decorrentes de um resfriamento da 

demanda dos mesmos no mercado mundial . Para fugir às conseqÜências 

da crise no marcado as indústrias necessitaram procurar formas de 

tentar reduzir seus custos de produção. UJO.a das maneiras para 

procurar-se tal redução de custos foi através de ganhos de 

eficiência nas operações de concentração através da aplicação de 

melhores métodos de controle. Essa politica de melhorasento das 

instalações de controle,aliada ao aumento de capacidade de micro-

computadores que puderam substituir computadores de grande porte 

nessas aplicações com seu ｣ｯｮｳ･ｱｾ･ｮｴ･＠ barateamento, foram 

responsáveis pela grande tendência .nos tempos modernos do emprego 

de computadores nas atividades de controle operacional de usinas de 

concentração. 

O aprimoramento da qualidade dos modernos instrumentos utilizados 

já garante uma boa disponibilidade dos mesmos, o que, como se viu, 

constitulra, anteriormente, um dos óbices encontrados no 

desenvolvimento da instrumentação das usinas de concentração. Também 

quanto à falta de disponibilidade de pessoal especializado pode-se 

considerar que também não se constitui hoje problema de maior monta. 

O maior obstáculo que se encontra hoje ao pleno desenvolvimento do 

controle em operações de concentrações continua a ser o insuficiente 

conhecimento dos principio& dos processos aplicados nas operações de 

concentração de minérios. Estudos desenvolvidos em laboratório ou 

em plantas-piloto não têm demonstrado com o suficiente grau de 

profundidade a reprodutividade necessária ao conhecimento do 

processo necessário à aplicação ao controle industrial das 

instalações de concentração de minério. Por outro lado, testes 

industriais são muito custosos e difíceis de aerem executados . Aaaiza 
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sendo, a limitação dos dados referentes aos processos industriais é 

cada vez mais a responsável pela limitação do desenvolvimento do 

controle ' autqmãtico das plantas. 

O estado da arte atual em controle aut omático é bastante variáve l 

conforme a natureza do processo . Pode-se considerar as instalações 

de moagem como as mais adiantadas em relação ao controle automático; 

grandes desenvolvimentos têm sido obtidos também no controle de 

instalações de !lotação de minério sulfetado. No outro lado do 

expectro pode- se considerar as instalações de concentração 

gravimétrica como as de menor desenvolvimento no que se concerne ao 

controle automático. 

Atualmente, grande atenção tem sido dada à busca de maior 

desenvolvimento no controle de todos os tipos de processo através de 

um melhor conhecimento dos mesmos. 

2. INSTALAÇ0ES DE CONTROLE 

Define-se como Controle ｓ･ｱｾ･ｮ｣ｩ｡ｬ＠ o emprego de chaves, botões de 

partida e parada, alarmes, relês, etc, que servem para a partida ou 

parada de equipamentos interconectados que envolvam estágios 

seqÜen.oiados no. tempo No passado, esse tipo de controle era 

de painéis de relês; atualmente os PLC's (Programable Logic 

Controllers) estão substituindo esses paineis de relês, pelo 

em instalações de médio ou de grande porte. 

Define-se como Controle de Processo as mediçÕes das variáveis 

envolvidas assim como ao controle das mesmas através de 

instrumentação adequada. · 

Controle Manual de Processos é o menos sofisticado, em que o 

operador controla os equipamentos através de painéis locais. 

tipo de controle de processo foi extensamente utilizado nas 

instalações construídas até 1950. 

feito 

menos 

Esse 

Após 1950 coneçararn a ser ｵｴｾｬｩｺ｡､｡ｳ＠ instalações de Controle Central 
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em muitas plantas. Esse tipo de controle se caracteriza por uma 

sala central de onde são controladas ou supervisionadas as operações 

de equipamentos da planta toda ou de grandes subsecções da mesma . Com 

o controle centralizado é necessária a existência de um sistema de 

transmissão de sinais entre os equipamentos de campo e o pai nel 

central e vice-versa. Os controladores utilizados inicialmente foram 

controladores pneumáticos muito testados em indústrias congéneres, 

posteriormente subatituldos por controladores eletrônicos, de 

PIO . 

ações 

O próximo nlvel de sofisticação envolve a instalação de um computador 

central como parte integrante do ｳｾｳｴ･ｭ｡＠ de controle . Há dois tipos 

de instalação incluldas nesse tipo: o primeiro desses tipos , 

(Controle Supervisório - OCS) o computador realiza apenas a 

supervisão dos controladores eletrônicos e pneumáticos constantes do 

painel de instrumentação convencional; em caso de falha do computador 

a·planta pode continuar a operar em operação convencional, retirando-

se o computador do circuito de controle. No sistema de controle 

digital díreto (ODC) o computador está diretamente ligado aos 

sensores primários e aos element.os finais de controle. No caso de 

falha do .computador haveria neese sistema a necessidade de 

paralisação da planta, a menos que houvesse um segundo computador da 

reserva inetalado, o que encarece muito o sistema. Os problemas 

apresentados por instalações DDC no inicio da década de 70 mostraram 

que se devia tomar muito cuidado na colocação do computador em 

controle direto. Por outro lado, os computadores se moetraram 

bastante eficientes na função de monitoramento e de supervisão de 

controladores dedicados. Outra forma de utilização do computador que 

se tornou muito popular é na implementação dos sistemas de aquisição 

de dados e de relatórios informativos. computadores são usados para 

monitorar a planta e manter informados os operadores, chefes de turno 
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e gerentes de planta. 

Ass:l:m, plantas relativamente pequenas podem utilizar um sistema que 

compreende um micro-central que adquire os dados dos PLC's e trata-

os de forma a permitir a emissã.o de relatórios . Esse sistema não 

pode ser aplicado em plantas maiores, uma vez que uma base de dados 

mais extensa implica em grande perda de velocidade. 

Para plantas maiore·a tem-se desenvolvido a aplicação do sistema 

denominado SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) em que 

se aplicam micros para aqu.isição de dados e um micro central 

hierarquicamente superior que supervisiona todo o processo e 

centraliza a emissão de relatórios. Esse sistema permite maior 

velocidade na aqUisição e tratamento de dados do que o sistema 

anteriormente descrito . 

Outro si:stema de controle que tem-se duenvolvido é o Controle Otimo 

em que um comp1,1tador manipula os ·dados de processo e calcula os "set 

points" doa controladores de forma a se ter uma otimização do 

processo • 

Para plantas maiores tem aplicação o sista111a de controle digital 

dtstribuldo, SDCD, que conta com micro& locais com trabalho bastante 

independente, que se acham porém ligados a um computador central que 

permite a ·supe.rvisão centralizada do processo global e a emissão 

centralizada de relatórios. O computador central nesse sistema pode 

servir de "Back-Up" dos micros locais. Este sistema é o mais 

desenvolvido sendo, porém,uma solução cara, pois na irea mineral é 

possível que este sistema seja sub-utilizado. 

3. TIPOS Dt CONTROLE AtJTOMATICO 

3.1. Controle Convencional 

O controle convencional baseia-se na ação de uma variável 

manipulada sobre uma variável controlada. O sistema de controle pode 
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ser tipo "feedback" ou tipo "feed!oward". No sisteaa tipo "feed!:lack" 

a variável manipulada tem seu valor ajustado através de desvios da 

variável regulada em relação a um certo valor definido pelo operador. 

Assim sendo, o controle em "feedback" pressupõe um atraso da ação de 

controle. Devido aos grandes atrasos de resposta nos processos de 

concentração do minério, o controle em "feed!:lack" pode, portanto 

deixar muito a desejar. No sistema de controle tipo •teedtoward" a 

variável manipulada tem um valor definido para estabiliaar o efeito 

de uma segunda variável no valor da variável controlada. Esse tipo 

de controle teria a condição de melhor se adequar aos controles de 

processo, uma vez que não sofre o efeito dos retardes de processo 

como ocorre com o tipo "feedback". Entretanto, esse tipo 4e controle 

é pouco utilizado pelo pequeno. conhecimento que se tem dos efeitos 

de cada variável 'controlada, o que impossibilita a calibragem dos 

controladores. 

Os controles convencionais, em "feedback• ou "feedtoward" são 

implementados principalmente através de controladores convencionais 

de ação PIO. com a aplicação de controladores eletrõnioos, outras . . 
ações, como de relação, de retardo, etc, podem ser impl..antadas 

alim das ações PID dos controladores convencionais, o que pode ｴｯｭｾ＠

los mais adequados aos processos de concentração. 

Os controles convencionais têm sido usados de forma bastante efetiva 

em controle simples, como por exemplo: controle de nlvel em caixas 

de polpa, controles de balanças automáticas, etc . Deixam, entretanto, 

muito a desejar no caso de controles mais complexos, o que se deve a 

três fatores ｰｲｩｮ｣ｩｾ｡ｩｳＺ＠

a) Não linearidade dos processos minerais, o que torna diflcil a 

ajustagem das ações do controlador: 

b) Altos te11pos de retardo dos pr·ocessos, ｰｲｩｮ｣ｩｰ｡ｾｮｴ･＠ no que se 

ref•re ao controle em "feedback" que pode ser ｡ｬｴ｡ｾｾ･ｮｴ･＠ oscilante. 



18 

Póde-se ganhar melhor estabilização através de amortect.ento dá 

açio de controle o que, então to.rna o controle 111enos eficiente . 

c) o efei·to de um loop de controle ｡ｯ｢ｾ･＠ outro através de interações 

das variáveis manipuladas e das variáveis calculadas. Bate efeito 

pode, eventv.al111ente, aer dia1nu1do atrava de técnicas especiais 

de ､･ｳ｡ｯｯｰｬ｡ｧ･ｾｾｾ＠ de •loops•, as quais, entretanto, não chegam a 

･ｬｩ｡ｩｮｩＭｬ｡ Ｎ ｣ｯｾｾｾｰｬ･ｴ｡ｭ･ｮｴ･Ｎ＠

3. 2. Controle Baseado - Modelo 

Aa técnicas modernas de controle, que procur&lll eliminar oa problemas 

acima citados reca811l em duas categorias: controle auto-regulado ou 

adaptativo e controle de otimização . Em ambos os casos, há a 

utilização de modelos do processo para a previsão do comportamento 

de variáveis medidas ou calculadas através do modelo . Com isto 

dispõem-se, port,anto, de melhores informações para basear as ações 

de controle. Por essa razão esses tipos de controle são conhecidos 

como controle baseado em modelo. 

Com os opntroladores convencionais PID as ações proporcional, 

ｩｮｴ･ｧｾ｡ｬ＠ e derivativa têm seus parâmetros ajustados para a média das 

respostas dinâmicas dos processos. Entretanto, desde que as 

caracterlsticas do processo podem mudar, também poderão as ações PID 

deixar de ter uma J?erformance adequada. Os controladores auto-

regulados têm ·a habilidade de adaptar os ｰｾｲ￣ｭ･ｴｲｯｳ＠ das ações .de 

correção (PID) ao real comportamento dinâmico do processo. 

A aplicação dos controles baseados em modelo está indicada na Figura 

3.2-A. A função do estimador é a de combinar as medições de variáveis 

e as estimat.ivas_ do modelo matemático para estabelecer da melhor 

forma possivel o estado do sistema: com isso o otLmizador escolhe um 

conjunto de"set- points"para estabilizador ou otimizar as variáveis 

controladas . Dessa forma, os controles baseados em modelo podem 

､･ｩｾｾｲ＠ de ser tipo SISO (Single Input/Single Output) para ser do 
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tipo MIMO (Multi Input/Multi Output) deixando assim de ser problemas 

os eventuais acoplamento& de loops de controle. 

3.3. Controle Estabilizador ou Otimizador 

O objetivo de ua sistema de controle pode ser o de estabilizar um 

efeito desejado ou então o de otimizar as respostas do processo, 

tendo assim os controles estabilizadores e/ou os controles 

otimizadores. 

Muitos controles estabilizadores tiro sido implementados com 

controladores convencionais tipo PID, podendo-se, entretanto, com 

vantagens, utilizar controles baseados em modelo para essa 

implementação. Um processç estável pode,. entretanto, não 

funcionando no ponto de máxima eficiência. 

Em muitos casos a eficiência ótima é interpretada como uma 

estar 

eficiência económica máxima.Assim, os controles otimizadores são 

aqueles que maximizam uma função objetivo de caráter económico, 

obedecendo is restrições do processo. Para a aplicação de controles 

otimizadores i imprescindível a adoção de um modelo do processor 

assim sendo, esses controle& têm necessariamente de ser do tipo 

controle baseado em procaaso. 

3.4 . COntrole Tipo "Expert-System" 

Hi hõje uma grande emergência de sistemas "Experts" sendo aplicados 

a diversos ramos da atividade do homem. Os ·sistemas "Expert" são 

resultados. do qrande esforço de pesquisa para o desenvolvt.ento de 

co111putadores e "softwares• que pensem inteliqentemente; são assia 

aplicações de técnicas e inteligência artificial ao controle de 

processos ｩｮ､ｵｳｾｲｩ｡ｩｳＮ＠ No caso da concentração de minério, um sistema 

Expert pode aconselhar o operador em relação às ações a serem 

ｴｯｾｾｾ｡､｡ｳ＠ ou mesmo tomar essas ações sem a participação do homem no 

controle do procssso. o siste.a Expert pode justificar a linha de 
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racioclnio que escolher ae ações recomendadas, baseado em premissas 

estabelecidas por especialistas de processo de notória capacidade. 

Assim sendo, wu. usina controlada por wa. sistema Expert pode ser 

consicarada c01110 controlada pelo melhor operador poaslvel. Esse fato 

ji por ai justifica a adoção do sistema Expert para controle de 

ueinaf ainda maia, entretanto, o sistema Expert tem a propriedade de 

poder ter continuamente enriquecido o seu conjunto de regras e 

preaisau, o que significa que o sistema permite um ｡ｰｲｩｭｯｲ｡ｾｾｾ･ｮｴｯ＠

continuo da operação da planta. Espera-se para a década de 90 UJIUl 

explosão no ､･ｳ･ｮｶｯｬｶｾｴｯ＠ de técnicas de inteligência artificial , 

o que correaponderi, portanto, um grande incremento na aplicação de 

siatemaa Expert la operações de concentração de minério. 

o emprego principal do sistema Expert no controle de processo é 

monitorar o processo a então .supervisionar os ajustes dos"set-pointa" 

doa controladoras da forma a maximizar a eficiênci.a. No 

monitoraJDanto do processo o sistema .Bxpert pode receber tanto 

informações fornecidas pelo operador cOJIIO dados obtidos de 

instrumentos "on-line" em tempo real. 

o sistema Expert baseia-se na representação de uma base de 

conhecimento e em um -canismo de inferências para possibilitar o 

racioclnio inteligente e prover aa recomendações ao operador. Por 

outro lado, os sistemas convencionais da controle sio baseados em 

procedimentos fixos baseados em dados. Outrà forma de dizer o ｾｭｯ＠

é que o sistema Expert é uma evolução doa programas convencionais 

que se confiqur&.JQ uma revolução, pois ele substitui a -cãnica dos 

•eoftwares" tradicionais: 

Dados + Alqárltimos • Programa, com uma nova arquitetura: 

Conhecimento + Inferência • ｓｩ｡ｴ｡ｾ｡＠ Expert 

Assim, ele é um sistema de controle baseado em tudo o que se sabe 

do processo. 
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FIGURA 3 . Z . A- IUPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA OE ESTRATÉGIA 
OE CONTROLE BASEADA EM UM MODELO 
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Se um programa convencional, geralmente escrito em Fortran, tiver 

que ser mudado para acomodar novas Ａｾｦｯｲｭ｡･ｳＬ＠ o programa inteiro 

terá que ser ajeitado para acomodar as novas informações, o que é 

custoso e freqÜentemente leva a erros no programa, os quais 

ser corrigidos. 

devem 

Por outro lado, o sistema Expert facilita a entrada de novas 

informações que são simplesmente adicionadas ao elenco de dados 

conatantes do conhecimento do processo. Simplificando a estrutura do 

programa o sistema Expert habilita o computador a pensar como um ser 

hulllano, o qual poda incorporar novos conhecimentos sem perturbar 

todos os outros fatos já ･ｳｴ｡｢･ｬ･｣ｩ､ｯｳ Ｍ ｡ｾｴ･ｲｩｯｲｭ･ｮｴ･Ｎ＠

Há nUIIlerosos sJ.stemas Expert sendo comercializados atualmente, 

atualizando preferencialmente lingUagens LISP ou PROLOG, cuja 

aplicação pode ser feita, também a controle de processos. A 

aplicação desses sistemas ao processo se faz com a adoção de uma 

base de conhecimento especifico do processo a controlar. O sistema 

Expert age de acordo com .reg.ras estabe-lecidas através de Ulll 

conhecimento amplo do processo; assim s.endo, a eficiência do 

controle através do sistema Expert é tanto maior quanto melhor forem 

as regras que representam o conhecimento. 

ｆｩｮ｡ｾｩｺ｡ｮ､ｯＬ＠ pode-se esperar melhorar a operação de usinas através 

do uso de técnicas de inteligência artificial que constituíam os 

sistemas Expert e que se espera que terão grande desenvolvimento na 

próxima década, tendo hoje alguns exemplos de aplicação no controle 

de usinas de concentração. 

4 • ESTRATtGIAS DE CONTROLE 

Serão descritas sumariamente as estratégias de controle empregadas 

atualmente em alguns tipos de instalações de tratamento de minérios. 
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4.1. Britagem 

No controle de britadores há tres parâmetros operacionais principais 

que são: taxa de alimentação, abertura de ､･ｳ｣ｾｧ｡＠ e potência 

consumida, podendo apenas duas dessas três variáveis serem 

controladas de forma independente. Para britadores tipo nidrocone a 

potencia é proporcional i pressão de suporte do manto, a abertura é 

proporcional à posição do manto e a alimentação é proporcional i 

velocidade do alimentador. A Tabela 4.1.1 apresenta oa efeitos das 

variáveis de controle, sobre as variáveis controladas . 

Apesar de diversos esquemas de controle serem posslveis, dependendo 

do objetivo do controle, os britadores terciários são operados 

normalmente na situação de afogado, sendo a câmara de britagem 

mantida cheia, com o sinal do medidor de nlvel controlando a taxa de 

alimentação . Para manter a potência consumida em aeu ponto desejado 

(normalmente no máximo) a leitura dessa potência controla a pressão 

do Óleo e, indiretamente, a abertura de descarga do britador. 

Britadores secundários podem ter o mesmo esquema de controle, a 

menos que haja restrições em relação à capacidade de manuseio do 

circuito. 

Britadores cónicos que apresentam a abertura de descarga manipulada 

por braços hidráulicos, normalmente não apresentam essa abertura 

utilizada como uma variável de controle. 

A variável mais importante utilizada nos britadores é a taxa de 

alimentação. Quando o atraso na resposta da variação da taxa for 

elevado, o sistema convencional de controle pode deixar muito a 

desejar. Nesse caso tem sido empregado um controle adaptativo com 

uso de um modelo emplrico que tem- se mostrado muito eficiente.Herbst 

cita um caso de aplicação em que o controle adaptativo produziu 1St 

de aumento de capacidade em relação ao emprego de controle 

conv.encional. 



VARillVEIS 
OE 

CONTROLB 

Taxa de 
Alimentação 

Abertura de 
Descarga 

Area de 
ｐ･ｮ･ｩｲ｡ｾｾｾ･ｮｴｯ＠

TABELA ·4.l,l 

RESPOSTA DAS VARIAVEIS CONTROIAD&S A MUDANÇAS 

NAS VAIUAVEIS DB CORTROLB NA BRITAGBN 

VARL\VEIS CONTROLADAS 

FINURA DO CARGA POTINCU N!VKL DB 
PRODUTO CIRCULANTE CONSUMI I». SILO 

- + + o - + 

Lento Lento Lento Lento 

- + 

Rápido Lento Rápido Lento 

+ -

Lento Lento Lento Lento 

N!VEL DB 
c:AMRA DO 
BRITADOR 

+ 

Rápido 
"' • 

Rápido 

Lento 
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4.2. Moagem de Barras/BOlas 

As instalações de moagem constitulda por _um moinho primário da 

barras em circuito aberto seguido de um moinho .de bolas em circuito 

fechado têm ainda grande aplicação . Essas instalações apresentam 

modernamente um medidor de gnanulometria no produto da moagem e têm 

uma instrumentação bem desenvolvida . Quando a instalação não dispõe 

de medidor de granulometria essa é estimada através de modelos da 

classificação aplicados na operação dos ciclones. 

No controle dessa tipo de instalações há três variáveis que podam 

ser controladas independentemente: taxa de alimentação, vazão da 

água adicionada ao moinho de barras a vazão de áqua adicionada à 

caixa. A Tabela 4.2.1 mostra o efeito de variações das pri.ncipais 

variáveis nas variáveis ﾷ ｣ｯｮｴｾｯｬ｡､｡ｾ＠ na moagem de bolas. 

Virias estratégias são aplicadas dependendo do objetivo do controle. 

Quando o .objativo é a maximização ､ｾ＠ produção, que é o mais comum, i 

bastante utilizada a estratégia descrita a seguir: 

A vazão de água na alimentação do moinho de barras é controlada 

por um controle de razão em ralação i taxa de alimentação, de 

forma a manter constante a porcentagem de sólidos no moinho de 

barras, 

- a adiçãó .de água na caixa da bomba é controlada pela medição da 

granulo-tria do produto da moagem; 

- a taxa de alimentação é oontrolad.a pela medição da carga 

circulante ou pela medição do nível na caixa da bomba. 

Bata estratégia de controla tem-se mostrado relativamente eficiente 

quando não há grandes variações nas características de moabilidade 

do minério. Quando hi grande variabilidade do WI do minério o 

controle da carga circulante ｡ｴｲ｡ｶ￩ｾ＠ da taxa da alimentação deixa de 

funcionar a contento devido aos conhecidos fatores: processo não 

linear, longos tempos de atrasos da resposta e interferência da 
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"loopa" de controle. Nesse caso pode ocorrer mesmo uma 

desestabilização do circuito se as ｡ｾ･ｳ＠ de controle não estiverem 

muito bem ajustada.&. 

Tim sido empregados coa sucessos sistemas de controle tipo MIMO 

(Multi ｉｮｰｵｴＯｍｾｬｴｩ＠ Output) . baseados em modelo matemático com 

estimador e otimizador de processo. 

Devido ao fato de a instalação operar próximo de várias restrições 

de processo (capacidade do . moinho de barras, capacidade de descarga 

do apex do ciclone, etc), uma operação eficiente e segura necessita 

cada vez ma.i·s de controle multi-variável através de computador. Not! 

se que tal sistema de controle poderá propiciar uma operação não só 

estabilizada como otimiza.da em relação ao reatante da planta. Há 

portanto, grande tendência atualmente ao desenvolvimento desse tipo 

de controle. 

4.3. Moagem Autógena e Semi-Autógena 

uma ca.racterlstica importante no controledessesmoinhos é que sua 

capacidade é variável com a taxa de alimentação. 

Quando . em circuito fechado, uma estratégia de controle que objetiva 

manter constante a taxa de alimentação seria: 

- Taxa de alimentação mantida constante, 

- velocidade da bomba variável para manter o nlvel da caixa, 

- eventualmente pode-se variar o número de ciclones. 

Quando se almeja maximização da capacidade da moagem a taxa de 

alimentação é controlada para manter no n!vel máximo a potência 

consumida. 

Note-se que não há um controle especifico da granulometria do 

produto, o que decorre do fato de que não é posslvel esse controle , 

pois o moinho autógeno produz um produto com granulometria 

estabelecida pelo moinho. 



VARIAVEIS DE 

CONTR:>LE 

Taxa de 

Alimentação 

A9ua na 

Caixa 

Velocidade da 

Bomba 

Agua no 

Moinho 

Velocidade do 
Moinho 

.. 
.. 

TABELA 4 • 2. l 

EFEITO OE VARIAVEIS NAS VARIAVEIS CONTR:>LAOAS 
J«>AGEM DE BOLAS 

VARIA VEIS CONTR:>LADAS 

FINURA DO CARGA NtVEL DA 

PRODUTO CIRCULANTE CAIXA OE BOMBA 

- + + 

Lento Lento Lento 

+ + + 

Rápido Rápido Rápido 

+ - + -
Rápido Rápido Rápido 

+ - + + 

Lento Lento Lento 

+ - - + 

Ripido .Rápido Lento 

' SOL IDOS 

NO J«:liNHO 

+ 

Lento 

+ "' ..... 

Lento 

+ 

Rápido 

Rápido 

Lento 
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No caso de moinho autógeno ou semi-autógeno operando como primário 

em um circuito dotado de moinho secundário de bolas ou de seixos, o 

controle da alimentação do moinho primário deve ser feito de acordo 

com a capacidade do moinho secundário. 

No caso de moinho de seixos pode-se adotar a mesma estratégia de 

controle usada para moagem de bolas, acrescida de um "loop" de 

controle de potencia através da alimentação de seixos ao moinho. 

No caso do controle de moinhos autógenos e aemi-autógenos o emprego 

de sistemas modernos de controle através de computador tem-se 

mostrado ainda maia útil do que no caso de moagem de bolas. 

4.4. Flotação 

O processo de flotação é talvez o mais complexo doa utilizados em 

tratamento de minérios, devido aos efeitos de um grande número de 

variáveis de natureza flsica e flsico-qulmica. A Tabela 4.t4.Lmostra o 

efeito das principais variáveis de controle nas variáveis 

controladas. 

Por essa tabela pode-se visualizar a complexidade de interações 

entre as diversas variáveis de controle . 

2 comum em instalações de flotação o controle estabilizador 

algumas variáveis através de controle convencional tipo PIO. 

tal são controlados o pH, os n1veis de polpa das células e 

dosagens de reagentes mantidas constantes. 

Tem tido grande desenvolvimento a aplicação de computador de 

controle em ação supervisória. 

de 

Como 

as 

Muitas instalações têm utilizado um controle tipo "feedfoward" na 

dosagem de coletor que é controlada em relação à quantidade de metal 

contido na alimentação . Evidentemente, esse tipo de controle só se 

aplica quando a instalação é dotada de analisador em linha. 

A taxa de aeração em muitos casos tem sido empregada para controlar 

ou o teor do concentrado ou o teor do rejeito, corno requerido. 



VARIAVEIS DE 
ｃｏｎｔｾｌｅ＠

Aeração 

Agitação na 
Célula 

-
Nlvel de 
Polpa 

---
Espwaante 

Cole«;o.r 

Depreeeor 

•• 

' 

TABELA 4. 4.1 

EFEITOS DAS VARIÂVEIS DE ｃｏｎｔｾｌｅ＠ NAS 
VARI.AVEIS ｃｏｎＧｬＧｾｌａｄａｓ＠ DA FLO'l'AÇKO 

VARIA VEIS ｃｏｎｔｾｉａｄａｓ＠

TEOR DO ｒｅｃｕｐｅａａｾｏ＠

CONCENTRADO DO METAL 

- + 

Rápido Rápido 

o + + -
Lento Lento 

- + 

Lento Rápido 

- + 

Rápido Rápido 

- + Q 

Lento Lento 

+ 

Lento Lento 

ESPESSURA 
DA ESPUMA 

+ 

Rápido 

+ - "' "' Lento 

Rápido 

+ 

Rápido 

+ 

Lento 

Lento 
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No caso de variação de caracteristicas da flotabilidade do minério o 

"loop" de controle da doaa9em de coletor poderá resultar muito 

ineficiente. Nesse caso tem sido empre9ado um controle dos 

parâmetros do controle "feedfoward" através de · outro controle em 

"feedbacx" que usa como variável de controle o teor do rejeito. Para 

diminuir o tempo de resposta desse controle pode-se usar o teor de 

rejeito de uma das primeiras c·élulas da linha, 

O controle da !lotação de aulfetos tem apresentado um 9rande 

desenvolvimento no ｾｲ･ＹＰ＠ de modernos sistemas de controle, tendo-

se mesmo noticias do empre9o em al9uns casos de controle 

"Expert" para otimização operacional. Espera-se 9rande 

desenvolvimento futuro nessa linha. 

tipo 

t praticamente ｾｰｲ･｡｣ｩｮ､ｩｶ･ｬ＠ ao ､ｾｳ･ｮｶｯｬｶｩｭ･ｮｴｯ＠ de sistemas de 

controle eficientes a existência na instalação de analisadores •on 

line•. Até o momento esses analisadores têm tido ampla aplicação 

apenas na !lotação de sulfetos, o que explica o desenvolvimento 

muito maior dessas plantas em relação às de !lotação de outros 

minerais. 

Atualmente se acham em desenvolvimento analisadores "on line• de 

cinza de carvão, o · que estenderá brevemente às operações de !lotação 

de carvão os sistemas de controle usados na flotação de sulfatos. 

Espera-se também para lo9o o desenvolvimento de aplicação de 

analisadores "on line" nas instalações de flotação de minerais não 

metálicos: quando isso ocorrer, deverá haver 9rande desenvolvimento 

nos controles dessas plantas. 

4;5, Espessamento 

Há três importantes variáveis de controle no espessador que são: 

posição do rake, velocidade da bomba e doaa9em de floculante . 

Normalmente a t axa de alimentação não é uma variável de controle 



TABEl,A 4 • 5 , l 

EFEITOS DAS VARIAVEIS DE CONTRlLE NO ESPESSAMENTO 

VARIA VEIS VARIA VEIS CONTROLADAS 

DE NlvEL OE ' SOLIDOS 
CONTROLE POLPA UNDERFLOW TOROUE VISCOSIDADE 

TAXA DE + o + o + o + 

ALIMENTAÇKO Rápido Rápido Lento Lento 

VELOCIDADE DA - - - + 

BOMBA Rápido Rápido Ripido Lento ... ..... 

ADIÇÃO DE - - + + o + 

FLOCULANTE Rápido Lento Lento Lento 

--
VELOCIDADE DO o - + ... ... 
RAKE Lento Rápido Rápido Rápido 

.. 
.. 
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pois o espeasador deve tratar todo o material que nem de uma 

operação precedente. 

ｎｯｮｾ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ o torque do espessador é controlado através do 

levantamento automático do rake, sendo que o abaixamento do rake 

qeralmente se processa manualme.nte. Se o torque estiver acima do 

máximo e o rake estiver em sua posição de máximo, então há 

dealiqamento do eapessador. 

U. -.didor do n!vel da polpa pode ser empreqado para cont.rolar a 

dosaqea de floculante. 

A velocidade da bomba pode ser usada para controlar a porcentagem de 

sólidos do "underflow". No caso de a velocidade da bomba atingir o 

liÚni.JDo pode-se desviar parte da vazão de "underflow" para 

recirculaçio do eapeasador. 

4.6. l"iltraqem 

AS variáveis. importantes no controle de um filtro de disco aio: taxa 

de alimentação, n!vel da vácuo na formação e velocidade do disco. 

Quando se deseja controlar a taxa de produção deve-se manter a 

taxa de alinfentaçio e o n!vel do tanque deva ser controlado, ou 

através do controla do vácuo ou da velocidade do ｦｾｬｴｲｯＮ＠ Quando se 

deseja controlar a um.idàde do bolo, que é medida através de 

instrumentos especiais, deve-se manter o n!vel do tanque por 

extravazamento ou por variação da bomba de alimentação, sendo a 

ｾ､｡､･＠ controlada pelo n!vel de vácuo ou pela velocidade do filtro. 

Na operação de filtro da correia a única variável efet.iva 

controle da umidade i a taxa de alimentação. 

4.7 . Orav1metr1a 

no 

O controle de processos gravimét.ricos nio atingiram o me11110 n!vel de 

desenvolvimento alcançado em moagem ou em flotaçio. 

Em' processos gravimétr icos tem-se controlado unicamente u taxas e, 
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eventualmente, a porcentagem de sólidos da alimentação, sendo todos 

os demais controles processados manualmente. A separação em meio 

denso apresenta controle automático da densidade do meio denso. 

Os obstáculos para o desenvolvimento da automação desses processos 

tim sido: baixo valor unitário do produto (carvão, minério de fer ro, 

etc); resistência contra tecnologias pouco provadas; falta de 

conhecimento dos processos e falta de instrumentação adequada , em 

especial a falta de analisadores •on-line• . Acresce ainda &. 
dificuldades de monitoração de processo o fato de o minério se 

apresentar em granulometria grossa. 

Nos processos gravimétricos, contrariamente ao que ocorre em 

flotação e em moagem, a infase ainda se dá i procura de s i stemas de 

controle de regulagem, sendo muito pequeno o desenvolvimento de 

sistemas supervisórios e de otimizaçio. 

De todos os processos de concentração gravimétrica o que .ais tem 

recebido atenção na parte de controle é a jigagem. Em adição às 

regulagens de alimentação, especial atenção tem sido dada na 

operação do jig aos seguintes pontos: 

ll Controle da descarga de rejeito para manter constante o nlvel da 

camada e a densidade de corte; 

2) Controle da· adição de água e das caracterlsticas da pul sação para 

controlar a estratificação e a eficiência do corte. 

Dos dois pontos o primeiro tem recebido muito maior atenção, havendo 

muitos exemplos de controle automático na descarga de rejeitos . 

Possivelmente os jigs mais automatizados em operação industrial são 

os jigs Batac que permitem controle das caracter!sticas do ciclo de 

acordo com a requerida pelas caracterlstioas do minério. O controle 

desses jigs é feito através de um microprocessador que controla 

também a descarga de rejeitos para controlar a altura da camada. 

Nos demais equipamentos de separação gravtmétrica o controle de 
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processo é praticamente ｩｮ･ｾｩｳｴ･ｮｴ･Ｎ＠
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