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A automação de processos minerais é uma das áreas onde as 
estratégias de controle têm incorporado rapidamente a evolucao 
tecnológica das técnicas de controle. Isto se dá devido às 
dificuldades de se controlar malhas alvamente interdependentes, 
coin grandes tempos de atraeos e de difícil observabilidade, já 
que diversos parâmetros de processo nào podem se medidos on
line". Este trabalho apresenta um panorama das técnicas hoje 
utiliz4clae e ·diecute ae vantagens do controle supervisório 
ba-.p ecn · modelUlento e estimação de parâmetros tendo como 
interfe.ce operador/processo, wn sistema especialieta de tempo 
real .. 

ADVANCKS lN CONTROL AND SUPKRVISION OF MINERAL PROCESS 

The new advanced control stratesiee are being fully em
ployed in the automation of mineral planta more than in other· 
brande of industry. Thie is due to the inhercnt dificulties in 
controllina very interactiva loops, with bis time lags between 
the response and the interest for control purposes can not oe 
measured. Here the technice, today in use, are diecussed to 
show the advantases of the model-estimator aproach, as well as 
of the use oi expert system technology in the operator procHss 
interface of supervisory control eystems. 
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IHTRODUÇ~O 

A automacão, das operações de processamento mineral, tem 

sido possível em grande parte, pelo desenvolvimento da 

instrumentação, que é capaz de medir as respostas do processo. 

O quadro a seguir, tabela I, mostra a instrumentação tipica 

para os circuitos de beneficiamento mineral. 

TABELA I - InstrumentaoAo Tipica no Beneficiamento Mineral 

OPERAÇXO MEDIDA MEDIDOR 

Brita84'!m Potência/Aaperasem Wattimetro/Amperimetro 
(Cônica) Nivel na câmara Sensor ultrasõnico 

Moas em Potência/Amperasem Wattímetro/Amperímetro 
Pressão nos mancais Transdutor de pressão 

(SAG/A()) Enchimento Transdutor de pressão 

Pot~ncia/Amperacem Wattímetro/Amperímetro 
Mo~ Densidade ·Ciolona .. m Med. Dens. Radioativo 

' Vazão de· Polpa Medidor Masn~tico 
(Bolas) Nível de Caixas Sensor Ultra-sónico 

Carga de Bolas Transdutor de Pressão 
Tamanho de Partículas Sensor Ultrasônico 

Composição partículas Raio-X 
Flotacão Densidade de Polpa Med. Dens. Radioativo 

Nível de Polpa Admitância 
Fluxos de Polpa Medidor Magnético 

Estas informações "on-line " sobre o desempenho das 

operações de beneficiamento mineral, tem conduzido a um aumento 

da uti.lizacão dos sistemas de controle de processos (ref.1 , 2). 

Inicialmente, os controles de processos eram usados para a 

estabilização das saídas dos processos, nas tecnologias de 

controle de processos mais sofisticados c onduziram a uma 

melhora no desempenho em termos de aumento de capacidade da 

usina , qualidade dos produtos e de lucrat i vidade geral. 

Este trabalho irá rever os avanços recentes em tecnologia 
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de con~role de beneiiciamento ae minério, e os beneiicioB 

industriais que podem ser obtidos na impl~m~~t~çáo de ~écnlGS 3 

avançadas de controle. 

TgCNICAS DE CONTROLE CONVENCIONAL 

Dentro da engenharia de :· ontrol~ ~0nv.~ ~ C lOr)~ l , ~m pr0J 0t o 

é dividido em duas classes ae con ~role: 

lªl o controle das variáveis discretas, que efe~uam os 

intertravamentos de segurança dos equipament o s, 

sequencia1nento de partida e parada e a comuniçaçéo de ciefeit.: s ; 

~ª) o controle das variáveis analógicas tais como o 

controle de nivel, temperatura, vazão, densidade etc, de muito 

maior complexidade que o primeiro. 

Para o controle discreto, os equipamentos de controle 

ideais sào os Controladores L~gicos Programáveis (CLPJ, de uso 

já consagrado no mercado, enquanto que para o controle 

ana16gicc existem várias opçbea: 0 s próprio~ CLP s, Controlado

res de Malha única ( '3ingle -l oops ou Mu i timalhas ( Mult i

l oo~~s;, SDCIJ (Sistetna Digi L~l il 8 .Corttro l e Vi stribu i dc• ) e 

outros. 

As duas técnicas clássic as de controle analógico emprega 

dos na maioria dos projete s conven~ ionais s4o o contro l e ~Jr 

realimentação t ''Feed Bac k 1;0ntro l : ~ o c (~ntr 1)le Anteci ~~a~:S r l·~ 

1 feed Foward Control' ' J, c om predo minânc i a da primeira. 

Controle por Realimentação 

No Controle por Realimentaçã o, a variável que deseja~Je 

c ontrolar é medida através de um sensor e seu valor é compara d o 

c om o valor de referência o u ··set-point '' . ú e rro serve d e 

entrada para o controlador ~uja saida (variável manipulada ; 

atua sobre o processo. Se a variável controlada tiver um valor 

acima da referência, o erro será negativo e o controlador agirá 

para diminuir o valor da variáve l controlada e vi c e - versa. Po r 
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lS~:o , a realimen~açào é chamada de negativa, uma vez que a 

atuação é sempre no sentido a diminuir o erro. 

l~ontrol aijo r a ~e sobre o fato já ~onsumado. Só depois que a 

variável controlada foge do seu valor de referemcia e que o 

<~üntrolador B.~ua para corrigir o erro. A figura 1 

8on~role por realimentaçéo. 

ilustra o 

Set 

') UliVt! 
n~.n19ulada 

Atuador Procuso 

Figuril l - Controle por Rea.l.imontaçao 

Controle Antecipatório 

!) itÍ J, Vf 1 

j ~ ontro lida 

i 
i 

I 

Nc~ l.,:ç.ntro l e Antecipat.óri ()~ 1) t .. ~ontr·ol ficior .::=tge ba.seado nc 

valor da r~terencia e da perturbaçao medida. Quando ocorre uma 

perturbacéo, ele irá agir para evitar que a variável se afas~e 

do valor de referência. Apesar deste tipa de c ontrole ser ma i ~ 

eficiente, por agir antes que a per~urbaçãa já tenha afetado o 

variável con tro lada, é menos usado que o controle 

real imentação, por ser de mais dificil im~lementaçào. A figura 

2 ilustra o controle antecipat6rio. 

No controle por realimentação n~o prec isamos conhece r 

quais as perturbações que atuam sobre o proc esso e nem c omo 

estas perturbaçôe.s afetam a var.i.avel çon c r'<:>l ;;.da .. <) lltra vant F.i g-:·m 
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do controle por realimentacáo é ser universal, 1sto é, não 

depende nem do processo a eer c ontrolado, nem do tipo a e 

per~urbaçào .. Já o controlador ·· Feed Foward deve ser pro je t a do 

especificamente para um dado processo. 

UARIAUIL MAHIPULADA 

SET POIHT 
UARIAUil. 
CotiTROLADA 

Con t 1'0 lido r f-+ Atuador f--+ Pl'OCtSSO 

i t Stnsor 

PERTURJACAO 

Figura 2 - Controle Antecipatório 

Alsoritimo de Controle 

O Al go ritimo de con tro l e mais util izad o em controle por 

realimentação é o algorit l mo PlD (Propo rcional l ntegral Geriva

tivo), que produz uma saida ..;Jue é funçao do erro , da integral 

do erro e da taxa de variação do erro (da var i áve l c o ntrolada 

na maior parte dos algoritimos práticos ) . 

VH = Kc [ e(t) + t/'1'1 J:e(t)dt + Tu de(t)/dt] (1) 

VH = Variáve l Ma nipulada: 

Kc :: Ganho Pro p o rcional; 

e(t) = Erro ; 

Tr = Te mpo Int e g r al; 

Tn = Tempo Derivativo. 
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A determinQção doa parâmetros K0 , T1 , T0 é chamado de 

calibração da malha e segue geralmente um processo enpírico 

estabelecido por Ziegler e Nichols em 1941. 

ALTERNATIVAS DE CONTROLE CONVENCIONAL 

Controles de processos convencionais são baseados no 

estabelecimento de loops de controle em partes específicas da 

indústria, onde uma saida do processo é mantida próxima ao 

valor do setpoint pela manipulação de uma variável específica . 

Loops de controle independentes são estabelecidos é calibrados 

para todas as saídas do processo. 

Este enfoque não tem tido muito sucesso em circuitos de 

beneficiamento mineral. As razões são várias 

Primeiro, para operações como moage~ em moinhos de bolas e 

flotação, o atraso entre as mudanças das entradas e a medida de 

seus efeitos nas saídas do processo tende à ser muito longo (10 

a 25 minutos na moagem, 15 a 45 minutos na flotação). Isto 

requer uma dissintonia entre os loops de controle PID, acarre

tando um atraso de todo o sistema de controle. 

Em segundo lugar, há uma forte interação entre os loops de 

controle, nos quais uma simples entrada afetará todas as saídas 

do processo. Portanto, os loops de controle atualmente " lutam" 

uns contra os outros. Alguns trabalhos tem sido desenvolvidos 

no sentido de desacoplar malhas de controles PID, mas, maia uma 

vez, resultam em maior lentidão de resposta do sistema de con

trole. 

Em terceiro lugar, o objetivo do controle PID é manter as 

variáveis de saídas proxímas de um "set-point" pré-determinado, 

negligenciando a performance do processo como um todo. Esse 

tipo de controle não tráz vantagens quando se processa minérios 

macios na moagem ou de alta " flotabilidade" na flotacão para 

aumentar a capacidade enquanto estão satisfazendo as limitações 
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de qualidade dos produtos da usina. 

Por último, c ada loop de controle não leva em consideração 

o que o rest.o da usina est.a fazendo. Esta i altH <je controle 

supervisório pode implicar em um desempenho mais pobre para a 

usina como um todo. 

Durante a ultima década' alguns t.ipos d·~ sist.;;mas de 

controle emergiram na indust.ria de processament0 mineral. O 

primeiro 

controles 

é o sist.ema especialista, o qual incorpora todos 

manuais dos operadores e engenheiros na pratica, 

os 

em 

uma série de regras implementadas no computador. ü segundo é o 

controle por lógica nebulosa ("Fuzzy Logic Cont.rol" 1 <:) qual 

utiliza uma 

dependente 

controles 

matemáticos 

trole. 

tabela para promover uma decisão do processo 

do estado operacional da usina. Finalmente, 

através de modelos preditivos usam modelos 

do processo para obter estratégias ótimas àe con-

TSCNICAS AVANÇADAS DK CONTROLE DK PROCESSO 

As técnicas ditas avançadas baseiam-se no mcdelamento . do 

processo sobre controle. As técnicas tradicionais t.êm pouco ou 

nenhum conhec imento sobre o processo em si e consideram-no como 

uma caixa preta, e tentam contro l a-lo baseado na observação das 

suas entradas e saídas. 

No controle ótimo, tanto o comportamen~o est.ético da usina 

(de regime) quanto o dinâmico, são modelados e estimadores são 

utilizados para determinar os valores das variáveis não medidas 

mas que sào importantes no controle do proces~:o .,m questâo. Por 

exemplo, no controle de uma moagem, o enchiment.o do moinho e a 

dureza do minério no seu interior, são variáveis de interesse e 

que não podem ser medidas diretamente . A unic:a soluçào é 

estimar o seu valor. 

De posse de todas as variáveis de interesse, um sistema 

especialista de tempo real é usado para implementar a 
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estratégia de controle, através de regras que ditam valores de 

referência para as malhas de controle baseados em conhecimento 

formal ou heurístico sobre o comportamen to de variáveis. Ao 

invés de equaçoes d eterminlsticas interl igando va lores de 

variá~eis , são normai s regras do tipo: ·· Se enchimento alto, 

então diminua a alimentaç ào " onde a expressão enchimento alto é 

representado por um conjunto nebuloso ("Fuzzy Set " ) . 

O Modelo e o Esti.mador 

O modelo d a plant a é um conjunto de equações que fornec em 

uma imagem quanti t ativa do comportamento do processo. Este 

modelo deve t.er eqU.é<Çôes simples que possam ser executadas com 

velocidade em computa dores de pequeno porte ( 80386 ). 

A partir do modelo e das medidas das variáveis do processo 

(entrada e saída ), estimadores de tempo real (filtros de 

Kalmanl são usados para determinar valores de var iáveis não 

medidas. O filtro de Kalman é um estimador r-ecursivo baseado no 

critério doe minimos quadrados. Quando o sistema e stá operando 

exiztem duas f ontes de informaç6es sobre a usina: o modelo e os 

sensores que medem &B ent radas e saidas do processo. 

Entret.anto, nenhuma das duas é exata. As medidas incorporam 

instrumentos 

comportamento 

erros devido a ruidos . problemas de calibração de 

etc e o modelo pode nao representar exatamente o 

da planta. O que o filtro de Kalman faz 

saidas e parâmetros do sistema, de 

é estimar os estados, 

forma ótima s egundo o 

critério dos minimos quadrados. A medida que o n~mero de 

amostras (medidas) do comportamento do sistema aumen t a, o erro 

entre o que é me d i do e c) fornecido pelo modelo diminui. Por 

isso, este estimador recebe o nome de filtro, já que o erro 

tende a ser eliminado ( filtrado). 

As técnicas representadas pelo filtro de Kalman já f oram 

consagradas em diversos tipos de aplicações envolvendo a 

indústria aeroespacial, processamento de sinais, controle de 

maquinas elétricas etc. 
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A seguir é apresentado a figura 3, com a arquitetura de um 

sistema de controle baseado em modelos matemáticos. 

I 

Usina 

Sisttu 
IIP!cialish 
OtíiiJUdor 

llodtlo 

lstillldol' 

I I 
t.. ............... .. .. . .. ... .. ......... .. ......... J 

Co11putadol'/ltdt dt Distribuiclo 

Figura 3 - Arquitetura de um Sistema Baseado em Modelos 

O Sistema Kepecialista 

Existem várias maneiras de se empregar sistemas 

especialistas em processo mineral tanto "on-line" c omo na 

aplicação descrita como "off-line " (batch) . Na área de controle 

supervisório apresentada ( " set point control") o sistema 

especialista observa o conjunto de variáveis fornecido pelo 

modelo "casado" com o processo. Toda vez que alguma variável é 

alterada o mecanismo de inferência do Sistema Especialista 

verifica se uma ou mais regras podem ser disparadas. A acão de 

disparo de uma resra pode ter c omo conse qüéncias : o disparo de 

novas regras, a geracão de alarmes para o operador ou para um 

relatório na impressora ou disco ou uma acão em direcão à 

planta que geralmente se traduz na alteração de um set point 
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tacões au~oma~icas). A figura 4, a seguir, ilustra um sistema 

de controle supervisório "on-line·· . 

Modtlo • 

Estinador 

Sisttnil 

Esp~ci1 l i s ta 

SPn 

Controlador 

u 
Çontrolidor 

~2 

Figura 4 - Controle Supervisório "on-line" 

SISTEMAS DE CONTROLE NO PROCESSO MINERAL 

Sistemas Especialistas 

A capacidade de adquirir o conhecimento de especialistas 

em forma de programas de computador tem sido amplamente 

desenvolvida e aplicada em processos industriais. 

Considere um sistema especialista para controle 

superviaório de um circuito de flotação de cobre. Este tipo de 

circ~ito é caracterizado por comportamento complexo não-linear 

doe fluxos, e grande defasagem (atraso) das medidas com 

analisadores on-line tipico dos fluxos, produzindo amostras a 

cada 20 minutos. O objetivo do sistema especialista poderia ser 

a obtenção doa teores dos conc entrados dentro de certos limites 

com máxima recuperação, pela manipulação dos "set--point's" das 

entradas dos controladores (taxa de bombeamen to de alimentação 

e rejeito, percentagem sólido~ alimen~açáo, do sagem de 
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reagentes) . ( ref. 4, 5. t3 1 

A estrutura de um sistema especialista difere da estrutura 

de um programa de computador tradici.::.m.'Ü. Ela consiste de um 

conjunto de conhecimentos isolados do processo (base de 

conhecimento) e de um mecanismo de inferência ("motor" de 

inferência), o qual implementa o conhecimento contido na base 

de conhecimento. 

A base de conhecimento é o depósito de todas as regras de 

produção da usina, as quais incorporam a experiência dos 

operadores. Um exemplo de regra para a flotação poderia ser: 

se o teor estiver acima do objetivo e o nivel de polpa nào 

está no máximo, então aumente o nivel de polpa em 3 cm . 

O motor de inferência é a parte do sistema especialista 

que procura a base de conhecimento afim de tirar conclusões ou 

resolver um problema operacional. Existem vários processos de 

inferências. Os mais comuns são . o "Foward Chainins" e o 

"Backward Chaining". O "Foward Chaining" ou "busca orientada 

para dados" usa os dados disponiveis para obter uma 

O "Backward Chaining" ou 'procura orientada por 

conclusão. 

objetivo' 

assume um objetivo ou conclusão, e usa os dados correntes para 

suportar ou refutar a conclusào. 

Considere um programa de supervisão de controle de 

processo que manipula a taxa de adição de reagentes baseado no 

estado do processo, isto é . nos teores dos fluxos importantes. 

Usando "Foward. Chaining" os dados amoBtrados serào inicialmente 

analisados e a variacão da dosagem de reagentes (conclusões) é 

feita para melhorar o processo. Usando o "Backward Chaining" o 

mecanismo de procura iria inicialmente assumir que uma 

modificação do conteudo dos reagentes seria necessária e 

depois iria analisar as medidas para verificar se ocorreu 

alguma alteração, justificando a aplicação da regra. 

Sistemas "Nebulosos" ("Fuzzy Losic Control") 

Conjuntos nebulosos são largamente empregados nos sistemas 
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especialistas mais recentes como o COHDALE/X e COHL~LE;C 

(ref.4). Os conjuntos nebulosos permitem incorporar 52 regras, 

conceitos heurísticos como são geralmente descrito s pe ::.0s 

oparadores e especialistas práticos . 0 conceito de preas~o 

alta ·· , por exemplo, incorpora uma certa subjetividade dificil 

de se traduzir por uma equação. 

Tentativas de abranger estes conceitos da iorma or~oaoxa e 

simplificada da teoria de conjuntos tradicional acarre~a~a em 

erros. ~3eja, por e:<emplo, avaliar as questóes " Joào 4 alto""? 

(suponha que joão tenha 1,65m de altura). Se o c r iterio para 

alto for: 

Se altura (A) > 1,75m então A é alto . 

senão A é baixo 

,João certamente seria considerado baixo. Entretanto esta 

afirmativa geraria controvérsias em um grupo de pessoas onde a 

altura média fosse, 1,60m. 

Descrito na forma de um conjunto nebuloso Joà? seria cerca 

d e 70% alto e cerca de 30~ baixo o que é uma afirmativa bem 

mais · razoável em termos pratic as. Observe que ·ser ba : :.:c>· agora 

já nlo é mais o oposto de · ser alto' A iigura 5 é a 

representação gráfica do 'Fu33Y 5e~ 

. 
(: ~013:-~) 

\!, s 

., 
1. 30 1 , 55 1,65 L80 

~l turi ( M) 

Figura 5 - "Fuzzy Set" 
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Sistema de Controle Preditivó Baseado em Modelos Matemáticos 

A maior capacidade de uma usina, poderá ser alcançada por 

um sis~ema de controle gue seja capaz de calcu l ar a máxima ~axa 

de alimentação que o circuito poderia suportar , sem exceder os 

limites da usina . Por exemplo, em um circuito com moinhos de 

bolas, operando em circuito fechado com hidrociclones, a taxa 

de adição de água na caixa poderia ser aumentada .::;onjuntamente 

com o aumento da taxa de alimentação, ate que o s h idrocic l ones 

atinjam a situação de saturação, ou a c aixa atinja seu limite 

máximo, ou mesmo a moagem se torne sobrecarregada. O maior 

problema é saber onde estão estes limites, já que e les variam 

dependendo da dureza do minério. 

A única maneira de calcular as entradas ó timas e através 

de um modelo do processo. O modelo consiste de eguaçoes que 

fornecem variáveis de estado e saídas do processo, em função 

das entradas e das características do minério. 

Por exemplo nos moinhos de bolas , as variáveis de 

estado seriam: - ~onelagem de material grosso , t.onelagem de 

ma~erial fino e a moabilidade do minério. As ·;ariáveis de 

estado são variáveis i nternas que servem de ligação e ntre as 

variáveis de entrada e sai da. Seja x 1 a t one l agem d e material 

grosso (+325~1. x2 a tonelagem de material fino 1-325# ; e x3 a 

moabilidade do minério do moinho no tempo t. As -,quaçóes de 

estado poderiam ser: 

onde: 

HFF• "Mo são as taxas de alime ntação e desc arga; 

P é a potencia do moinho; 

H e a tone lagem tot al de s ó lido s no mo inho ; 

( "Holdup " , x 1 + x2 J 

RFF• ~\to são as fraç oes de material na a liment .:~ ç ao 

e descarga. 

(2} 

(3) 
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As equações anteriores (2 a 3} definem a evolução no 

tempo da quantidade de material grosso e fino (no moinho). A 

taxa de acumulação é igual ao fluxo de entrada no moinho menos 

o fluxo de saida do moinho, menos a quantidade de material 

quebrado; elas são a base para o cálculo da taxa de ali1pentação 

que permite calcular o "set-point" da alimentação, Rgp: 

(4) 

Afim de usar o modelo, as variáveis x1 , x2 e k devem ser 

estimadas continuamente "on-line", o que é conseguido através 

do uso do filtro de Kalman. 

RSTRATJIGIA DR IHPLANTAÇXO DR UM SISTEMA DE CONTROLE AVANÇADO 

Embora, diversas experiências de sucesso na implantação de 

técnicas modernas de controle na área industrial estejam 

relatadas na literatura, pouca coisa ainda tem sido utilizada 

pela engenharia brasileira (ref.2,3,5,7,8). A forma de vencer 

os obstáculos da falta de confiança dos usuários nas novas 

tecnologias é praticar a sua implantação de forma sradativa. 

Assim, o modelamento puro e simples de uma planta, pode trazer 

resultados tão significativos que viabilizam o desenvolvimento 

das etapas posteriores. 

o mesmo acontece, quanto ao emprego de Sistemas 

Especialistas na interface operador-processo. Um esquema 

alternativo ao de se serar "set-points" automaticamente para os 

equipamentos de controle, é o de apenas informar .o operador das 

medidas a serem tomadas. O operador pode ou não seguir o 

conselho do sistema. Outra facilidade proporcionada pelo 

Sistema Especialista, é a de permitir ao usuário pedir uma 

justificativa para uma dada conclusão. O Sistema Especialista 

passa então, a explicar a sua linha de raciocínio. Este tipo de 
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controle em 'malha aberta" recebe normalmente o nome de 

controle por aconselhamento t "Advisory Control " ). A figura 6 

ilustra o controle por aconselhamento. 

Sisttlll 

ls"CiiliSti 

Fisura 6 ~ Controle por Aconselhamento 

Outros usos alternativos ou complementares para sistemas 

especialistas na ind~stria são: 

-Gerenciamento inteligente de alarmes: os alarmes são 

filtrados por um Sistema Especialista ··an-line ', que examina 

sua relaçào de c ausa e efeito, e resume grandes quantidades de 

eventos em informações mais concisas, evitando assim a 

ocorréncia de s aturação do operador p•:. r volume e:.;cessivo de 

dados; 

-Guia 

fornecendo 

traduzir 

operacional: interpreta os eventos da 

indicações sobre a conduta operacional. 

planta 

Pode 

o conhecimento de operadores e engenheiros à e 

processo; instrumen tacão ma,ia experientes. E a ferramenta que 

implementa 

anterio rme n te ; 

-Sistema 

o controle 

de consulta: 

por a c onselhamento descrito 

são e:<ec utados "off-line". o 
operador descreve uma situação problema para o sistema e recebe 

um esc larecimento. Pode 3er usado para diagnóstico de defeitos. 



524 

expli&acão sobre situações operacionais ou simples consulta 

mecanizada a manuais na forma de "hipertexto". Na verdade estes 

sistemas oferecem grandes vantagens sobre a simples consulta a 

manuais, já que numa situação de emergencia, é difícil achar a 

resposta para um dado problema operacional nas centenas de 

páginas de um manual. 
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