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RESUMO 

Na última década. o número de aplicações industriais que fazem uso de elementos da Inteligência Artificial (IA). 
cresceu e:-.:ponencialmente. Os avanços tecnológicos no processamento computacional c um maior conhecimento. por 
parte do setor industriaL da tecnologia da IA propiciaram o surgimento de aplicações que substituíram parciahncntc ou 
integralmente a operação humana cm uma série de processos industriais. Os benefícios da utilização dessa tecnologia. são 
evidentes: maior confiabilidadc na operação. menor tempo de resposta . otimização, entre outros. 

Considerando-se isso. a indústiia de beneficiamento mineral vem fa ;~.c ndo uso dos benefícios oriundos do emprego dessa 
tecnologia . Em particular. é importante rcss:1 ltar. que a mesma constitui um campo fértil ele aplicações para a IA. 

Neste trabalho é apresentado um sistema de controle. que usa elementos de I ntcligência Artificial (Lógica Fuzz~ c Sistemas 
Especialistas) para o controle elo circuito de fmos da Usina de Concentração de Concciç:io - CVRD - MG - BRASIL. 

No presente caso. o conhecimento operacional clct operadores c:-.:pcrientcs, sobre clctcnninados domínios elo processo ele 
beneficiamento mineral. foi transferido para o sistema de controle. Com isso. o mesmo ficou preparado para responder :1s 
circunstüncias operacionais a ele impostas. ela mesma forma que um c:-.:pcricntc operador o faria. porém. ele forma mai s 
r<lpida c menos susceptível a erros. 

Atualmcntc o sistema de controle cstú trabalhando c sendo preparado para trabalhar com os seguintes pontos principai s: 
-Controle ela fração granulométrica +0.15mm que alimenta o processo ele notação- controle da classiftcação primúria: 
- Controle ele alimentação da usina: 
-Controle do tempo de residência das colunas de notação: 
- Controle na densidade dos Concentradores Magnéticos: 
-Controle ela corrente clétrica elos Concentradores Magnéticos: 
- Dosagem de clctcnninaclos reagentes no processo de notação: 

No trabalho são apresentados os aspectos positivos elo emprego dessa tecnologia na indústria ele processa mento mineral. 
Os recursos necessá rios ;, sua completa utilização são di scutidos c algumas ferramentas comercialmente disponíveis são 
apresentadas. 

L INTRODUÇÃO 

Os "Sistemas Especialistas" constituem um campo muito promissor ela Inteligência Artificial (IA). c nada mais são que 
técnicas computacionais que incorporam conhecimento ele especialistas sobre um domínio restrito. Este conhecimento 
é annazcnaclo cm uma base de conhecimento c é manipulado pelo mecanismo de inferência elo sistema especialista para 
resolver problemas neste domínio. 

A base ele conhecimento pode ser montada utilizando-se lógica clássica e/ou lógica nebulosa. A vantagem ele se trabalhar 
com lógica nebulosa é que, cm contraste com um conjunto clcíssico. um COI~junto nebuloso não possui uma fronteira 
"bmsca". Ou seja. a transição entre a pertinência c a não pertinência a clctcnninaclo co1~junto é gradual c cssiltransição suave 
é caracterizada pelas funções de pertinência, as quais conferem aos conjuntos nebulosos, Jlc:-.:ibilidadc na modelagem de 
c:-.: pressões I ingüísticas usualmente empregadas. tais como "a úgua cst{I quente". ·'o calor cstú insuportúvcl ''. ··a vclociclaclc 
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do carro cstú alta". É possível observar que a "nebulosidade" dos membros constituintes elos conjuntos nebulosos é 
originada da incerteza. da natureza imprecisa dos conceitos c de pensamentos abstratos 
Na última década. o número de aplicações industriais. que fazem uso ele elementos da Inteligência Artificial (lA). 
cresceu exponencialmente. Os avanços tecnológicos no processamento computacional c um nwior conhecimento. por 
parte do sctor industriaL ela tecnologia ela lA propiciaram o surgimento de aplicações que substituíram parcialmente ou 
integralmente a operação humana cm uma série ele processos industriais. Os benefícios ela utili;ação dessa tecnologia. s:1o 
C\ iclcntcs: maior conftabilidadc na operação. menor tempo ele resposta. maior cstabil ida ele elo processo. entre outros. 

Considerando-se isso. a indústria ele beneficiamento mineral vem Lvcndo uso elos benefícios oriundos elo emprego dessa 
tecnologia. Em particular_ é importante ressaltar. que a mesma constitui um campo fértil de aplicações para a tecnologia 
ele lA. 

Dentro deste contexto. o presente trabalho apresenta uma aplicação ele elementos ele inteligência artificial <!plicados par;1 
a produç;1o ele Pcllct Fccclna usina ele concentração ele Conceição- CYRD- ltabira- MG 
O sistema foi concebido para se obter um controle elos principais Sct Points elo circuito de finos da Usina. 

2. LÓGICA FUZZY E SISTEMAS ESPECIALISTAS 

O cérebro humano é capaz de interpretar informações incompletas c imprecisas. que s:1o fornecidas pelos nossos órg:1os 
scnsiti\ os. A teoria elos coqjuntos fuzzy nos fornece uma sistcm;ítica ele cúlculo [XIra tratar esta i nformaç;1o lingüist icamcntc 
c rcali;a cúlculos computacionais utili;ando os chamados' ;dores lingiiísticos. clcfmiclos pelas funções ele pertinência 
Além disso. a sclcção de um conjunto de regras fuuy. constitui o elemento chave ele um sistema ele inferência fuuv (FlS) 
que consegue. cfctivamcntc. modelar o conhecimento humano cm uma aplicaç;1o cspccífiC<L 

Não é objctivo elo presente trabalho. um aprofundamento na teoria elos coi~juntos fuzzy. No entanto. a título de ilustraç;1o. 
a Figura l apresenta a estrutura búsica ele um controlador fuuy. com os seus módulos ele funv fic1ç:1o. inferência c 
ele fu;.1.y ficaç;1o. 

Na Figura 2. é apresentada uma variúvcl fuuy. com seus respectivos valores fui!.). representados por funções ele 
pertinência cm um universo ele discurso determinado. 

Processo 

Fi!-,'lt ra 1 -Tecnologia Fuuy 

A tecnologia ftv;y. aliada com os sistemas especialistas. nos fornece um meio muito cfica; ele formalizar regras. que 
refletem estratégias operacionais complexas de uma forma muito simples. Isso f:11. com que essas fcrr;uucntas sejam muito 
úteis para a modelagem do conhecimento ele operadores experientes na opcraç;1o ela planta. 

As regras formadas com base nessas tecnologias podem ser apresentadas como: 

1/ 

/hen 

l·.·rro/)ensidmle6385 is l'osilil•o 
Stal!ts. ,','c! !'oin t.St atusS!' I )cns63 05 
Status. C 'ontrolc.\ /anua/.1utomal ico 
/1/ i me 11 I a c ao .\.onna I !rue 

.\'a ida. Sct!'oint. /)cnsidadc6385 is Alta 

.1ulomalico 

.lu!iJJI/alico 

O presente trabalho fc; uso ela lógica fuuy c elos sistemas especialistas para formalizar estratégias ele controle para o 
circuito ele fmos ela usina ele Conceição. como scrú apresentado com mais detalhes na próxima scção. 
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Temperatura 
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12,5 25 37,5 50 62,5 

Figura 2 - Variável Fuzzy 

3. APLICAÇÃO DO SISTEMA EM CONCEIÇÃO 

75 87,5 lCO 

T("C) 

O objctivo inicial do sistema configurado para a Usina de Conceição é a solução de um conjunto de problemas levantados 
na operação do circuito de fi nos da mesma. Grupos de regras foram construidos utilizando lógica discreta c lógica fu zzy 
com os seguintes objctivos (alguns dos quais ainda não operacionais): 

a) Evitar transbordo dos sumps da classificação prim{lria : 
Se o nível do sump estiver muito alto, a alimentação da usina será diminuída para evitar que o mesmo transborde c caso 
ele esteja bai:xo/médio um aumento da alimentação é permitido. 

b) Evitar que o valor medido de densidade esteja acima do sct point estabelecido: 
A função deste co njunto de regras é diminuir a alimentação ela usina quando o sctpoint ele clcnsidaclc solicitado estiver 
abai:xo do valor corrente c quando a v{llvula ele controle de densidade estiver muito aberta . A alimentação será aumentada 
novamente se isto não prejudicar o co ntrole de clcnsicladc (vMvula ele controle ele densidade pouco aberta). 

c) Impedir a oscilação de clcnsidaclc c pressão na ciclonagcm de classificação quando uma balança dosadora é desligada : 
Este co njunto de regras basicamente altera o sctpoint ele clcnsiclacle elo circuito ele class ificação para um valor que 
permita que a vúlvula de clcnsiclade tenha ação de controle. evitando assim que a válvula ele repolpagem ab ra e feche 
sucessivamente causando osc ilações na densidade c pressão (oscilações no nível provocam oscilações na veloc idade da 
bomba c consequentemente na pressão de entrada da ciclonagcm). 

c!) Controlar a pressão na entrada dos ciclones: 
A idéia aqui é criar um conjunto de regras para retirar ciclones ela bateria caso a pressflo esteja bai:xa c recolocar ciclones 
caso a pressão esteja muito alta c provocando uma diminuiçflo da capacidade de bombeamento (aumento da perda de 
carga). Em cada um elos circuitos ele classificação primária já c:xistcm válvulas automilticas cm dois ciclones . 

c) Impedir que o co ntrole de nível da camada de espuma na llotação se torne dcfi cit{lrio devido ao bai:xo vo lume de 
polpa: 
Este co1~junto de regras diminui o setpoint de densidade de alimcntaçflo da tlotaçflo cm colunas caso o controle de nível da 
camada de espuma esteja operando de fonna dcficit{lria (camada de espuma aumentando de tal forma a impedir que a polpa 
seja llotada). Com a diminuição do setpoint de densidade, a válvula de controle iructa mais {lgua no sump, aumentando 
assim o volume da polpa a ser bombeada para as colunas c recuperando o nível da mesma. Assim que houver uma 
recuperação da vazflo de polpa que entra no sump, o valor de densidade será novamente aumentado. A !lotação tmbalha 
melhor com densidade de entrada mais elevada pois dentro da coluna polpa com densidade maior aumenta a possibilidade 
da sílica aderir a partícula de ar. Esta observação tem sido comprovada pelo modelo elaborado para notação . 
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f) Pré-estabcbecer valores de sctpoints de alimentação da usina, densidade da classificaç<1o, corrente c densidade do 
joncs, para os diferentes pcllet fccd a serem produzidos c ajustar estes sctpoints cm funç5o da qualidade desejada para os 
produtos: 
A idéia aqui é que o operador escolha, através do sistema supcrvisório da usina. qual o tipo de produto que ele deseja 
produzir no circuito de pclletfeed. A partir desta escolha, um gmpo de regras ajustar~ os sctpoints iniciais para o circuito 
de pellet feed. Valores suge1idos estão no quadro abaixo (foram baseados na obseivaç5o de históricos) : 

Setpoints PECE PXCE PFCE 
Densidade da Classificação (t/m3) U7 1,39 1.41 
Dosadoras de Itabirito (t/h) 575 620 G50 
Densidade do Joncs de fino (t/m3) 1,65 1,65 1.65 
Corrente dos Jones de Fino (A) 270 300 :wo 

Após pré-estabelecer estes sctpoints um novo gmpo de regras irá ajustá-los com objetivo de obter o produto dentro 
da qualidade esperada. Por exemplo, para se produzir PECE é necessário que na llotaç5o cm colunas não chegue um 
material com a fraç5o +0, 15mm muito alto (acima de 7(Yo), conforme indica a Figura :l. resultado de um modelo baseado 
cm redes neurais c que foi constmído para o processo. Existe um PSM (particlc sizc monitor) na entrada da notação c 
caso isto esteja acontecendo. o setpoint de densidade do circuito de classificação primúrio deve ser diminuindo para que o 
material no overllow deste ciclone fique mais fino c consequentemente abaixe o valor do +0, 15nun na entrada da notação 
. Este valor mais baixo no setpoint de densidade pode fazer com que o conjunto de regras a e/ou b disparem c diminuam 
os sctpoints das dosadoras de itabirito. É importante evidenciar aqui que a diminuição nos sctpoints das dosadoras de 
itabilito podem aumentar a eficiência das peneiras primi1rias c consequentemente engrossar o material que alimenta a 
ciclonagem de classificação. Desta fonna , é necessário que a diminuição do sctpoint de densidade seja feita de forma 
gradual e que seja monitorado até quando este sctpoint pode ser abaixado sem que o efeito do aumento da eficiência do 
peneiramento prejudique o objetivo final de se ter um material mais fino na notação cm colunas. Uma forma de contornar 
este problema é controlar a pressão da água injetada nas peneiras primárias com objctivo de manter a eficiência o mais 
estável possível quando dinúnuímos ou aumentamos a dosagem de itabirito. Como possuímos a massa de entrada no 
peneiramcnto prim{Jrio e a massa do undersizc (massa que alimenta o primeiro estágio da ciclonagcm de classiftcação) 
podemos atuar na pressão da {Jgtta injetada no penciramento com o objctivo de se manter a relação entre a massa do 
undcrsize e a massa de alimentação estável (apesar desta relação conceitua! mente não ser a medição da eficiência de uma 
peneira, para uma alimentação que possui uma distribuição granulométrica pouco variilvcl esta relação c.xpressa bem a 
cftciência de uma peneira, a menos de um fato r constante) . Certamente mantendo-se a eficiência do penciramento cstúvel 
não compromete-se nenhum dos dois produtos básicos da usina (Sintcr Fccd e Pcllct Fced) ao diminuirmos a densidade 
c consequentemente a dosagem de itabirito quando necessitamos de obter uma fraçc1o +0, 15mm mais baixa na entrada 
da !lotação. Válvulas de controle na adição de água do peneiramento primúrio cs!Jo sendo montadas para controlar o 
rendimento das peneiras. Após o funcionamento destas válvulas, Um conjunto de regras para regular o rendimento das 
peneiras será introduzido. 

Para produzir PECE é desejável também que a sílica global na entrada da llotação esteja bai.xa (abaixo de 8%) e/ou que 
a sílica do material acima de O, l5mm esteja abaixo de 35%. Caso isto não esteja acontecendo, o que deve ser feito é uma 
diminuição na corrente do joncs de fino e/ou na densidade de alimentação do joncs de fino fazendo com que o material 
na entrada da notação enriqueça. Um analisador químico online estéí sendo instalado. o que irú permitir a monitoração 
da sílica global na entrada da notação em colunas (hoje estas varáveis são obtidas através de análise no laboratório 
onde o resultado é dado com cerca de 4 horas de atraso). Se o resultado da notação estiver muito bom, a idéia é tomar 
o sentido contrário, isto é, aumentar a densidade do circuito de classificação é a corrente do jones de fino de forma a 
aumentar a alimentaçc1o da usina e melhorar o rendimento de massa. As regras para ajuste dos sctpoints são aplicadas de 
fonna tempo1izada para que não concorram principalmente com o conjunto de regras a) e/ou b) c prejudiquem a ação de 
controle. A idéia básica é produzir o máximo de produto com a qualidade desejada. 

É importante frisar aqui que todas as regras são implementadas procurando manter a relação de hematita c itabirito estável 
(nonnalmcntc esta relação é 0,34 ). Desta forma, as variações provocadas pelo sistema na alimentação de itabirito terão 
efeito no circuito de hematita de fonna proporcionaL 

Para implementar estas regras foi utilizado o Software OCS (Optimizer Contrai Systcm) que é um software da METSO 
apropriado para desenvolvimento de sistemas especialistas. 
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Figura 3- Inlluência da fração +O.lSmm na Flotação 

3.1. Estrutura do sistema 

O sistema for concebido de fonna a permitir que os operadores da sala de controle. através do sistema de supervisão_ 
tenham condições de desabilitar conjuntos de regras separadamente_ Isso se faz nccessúrio. uma vc1. que o sistema não 
est<i preparado para trabalhar cm condições anormais de operação da planta_ Nessas condições. o operador simplesmente 
desabilita o respectivo conjunto de regras associado com a úrea do processo que cst<Í com algum problema. 

A Figura -1- exemplifica essa modulari1.ação. 

Alimentação de 
ltabirito 

(Por Dosadora) 

Relação de 
Alimentação 

H e matitell tabirito 

Nível nos Sumps 

Sistema de Controle 
Fuzzy 

Figura .t- Estmtura Modular do Sistema 

Densidade 
ciclonagem de 
Classificação 

Corrente 
nos J ones 

A título de ilustração. a Figura S apresenta a forma de intcração entre os conjuntos de regras associadas com o controle 
local c o co1~junto de regras associado com o controle globaL 

É importante ressaltar que as tcmporiülÇÕes para o disparo dessas regras são diferentes, para evitar concorrência entre as 
mesmas c para considerar a resposta do processo <Is mudanças operacionais impostas pelas alterações dos Set Points. 
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Figura 5 - Controle Global :-.:Controle Local 

A fi gura 6 apresenta a tela de estatística do sistema OCS- METSO . 
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Figur·a 6 - Estatísticas do Sistema 

4. CONCLUSÕES 

O trabalho mostrou que a utilização da tecnologia fuzzy associada com sistemas especialistas. é de grande valia para as 
indústria da mineração. 

Com seu uso, estratégias complexas, c muito vezes contraditórias, podem se r faci lmente implementadas f<v.cndo-se uso 
de um número reduzido de regras, o que garante uma grande facilidade de manutenç:1o c adaptação do sistema a novas 
realidades operac ionais. 

A ferramenta utilizada (OCS -l\.1ETSO) também mostrou-se muito amigável para a utilização, além de proporcionar uma 
grande facilidade de integração com a rede de controle já existente, fazendo uso da tecnologia de comunicação OPC. 
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Com a implantação da an{Jiise química On Line na planta de Conceição. o número de potenciais aplicações aumentar:í. 
fa zendo com que cada vez mais essa tecnologia seja incorporada ao dia-a-dia da planta. 
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