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RESUMO 

 

Na última década vimos à quantidade de novos projetos de usinas de 

beneficiamento de minério aumentar significativamente devido a alta demanda do 

mercado consumidor. Conforme isto ocorre, vimos que o tempo maturação e elaboração 

dos projetos diminuíram consideravelmente, não se tem mais o tempo hábil para 

entregar um projeto de qualidade e consistente entre as várias disciplinas existente em 

um projeto de engenharia. Atualmente estes tipos de projetos são da ordem de bilhões 

de reais e há vários riscos associados para implantação destes empreendimentos. Então, 

dentro deste contexto, a utilização de simuladores dinâmicos de processo se tornou 

fundamental. A ideia de se usar um simulador dinâmico de processo é inovadora e reduz 

drasticamente a possibilidade de erros na engenharia, atrasos na implantação de projetos 

e o tempo de partida das novas plantas. Através de um simulador é possível validar o 

design do projeto em suas várias etapas (projeto conceitual, básico e detalhado), 

verificar as lógicas e malhas de controle, realizar o treinamento dos operadores em uma 

planta virtual, entre outras infindáveis possibilidades. Serão apresentados as principais 

aplicações e ganhos que um simulador de processos dinâmico possui, levando se em 

consideração a estrutura organizacional de um projeto de capital que segue a 

metodologia FEL, que é muito utilizada atualmente na gestão de empreendimentos de 

grande porte. Para exemplificar e ilustrar os pontos apresentados será utilizado o 

software de simulação dinâmica, chamado IDEAS, da ANDRITZ Automation 

Solutions. Com a ajuda do software será realizado um modelo dinâmico típico operação 

de cominuição, a moagem. 
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ABSTRACT 

 

In the last decade we saw the number of new projects of ore treatment plants 

increase significantly due to high demand of the consumer market. As this occurs, we 

saw the time of maturation and development of projects decreases considerably, there is 

no more time to deliver a quality and consistent project across the design disciplines of 

a project. Nowadays these types of projects are at the order of billions of dollars and 

there are several risks to implement them. Therefore, inside this context, the use of 

dynamic process simulators has become critical. The idea of using a dynamic simulator 

process is innovative and drastically reduces the possibility of engineering errors, 

project delays implementation and the starting time of new plants. With a simulator is 

possible to validate the project design in several stages (conceptual, basic and detailed 

design), check the logic and control loops, accomplish the training of operators in a 

virtual plant, among other endless possibilities. Will be presented the applications and 

benefits that a dynamic process simulator has, taking into account the organizational 

structure of a capital project that follows the FEL methodology, which is widely used in 

the currently management of huge projects. To exemplify and illustrate the raised 

points, will be used a dynamic simulation software, called IDEAS, which belongs to 

ANDRITZ Automation Solutions. With the help of the software, will be created a 

dynamic model of a typical operation of comminution, grinding. 

 

 



11 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Durante a década passada e a atual, vimos o mundo aumentar consideravelmente 

o consumo de matérias primas, entre elas se destacam os minerais. Como consequência 

o mercado mineral cresceu de forma extraordinária, pode se notar que nos últimos anos, 

foram criadas uma infinidade de novas empresas e as existentes em sua maioria estão 

expandindo suas atividades.  

Vários grandes projetos de capital foram ou estão sendo implantados atualmente, 

sendo o Brasil um player de destaque neste contexto. 

Como efeito colateral deste crescimento exponencial verifica-se que o tempo de 

amadurecimento e implantação de um projeto está ficando menor a cada dia, sendo cada 

vez mais importante a utilização de tecnologias avançadas para se garantir projetos com 

qualidade, consistência, funcional e principalmente exequível do ponto de vista 

financeiro, pois não adianta projetar a melhor solução técnica se a mesma for 

financeiramente inviável. 

Por estas razões a simulação computacional na área de mineração tem ganhado 

um lugar de destaque nos últimos anos. Através dela conseguimos com maior 

velocidade e credibilidade a confirmação de dados que suportem a decisão dos diretores 

e investidores de realizar ou não os investimentos em novos projetos, que 

financeiramente tem a grandeza de bilhões de reais.  

Podemos também através da simulação suportar a decisão da engenharia de 

processos, onde se pode comprovar a eficiência ou deficiência da tecnologia proposta 

para uma determinada rota de processamento mineral conforme as especificações de 

projeto e produto a serem atingidas.  

A simulação de processo pode ser usada para a validação do design do projeto 

ou simplesmente a engenharia do projeto, avaliando se assim o dimensionamento dos 

equipamentos principais, como: britadores, moinhos, células de flotação, espessadores e 

também dos equipamentos secundários como bombas, tanques e caixas. Outro fato 

relevante é a possibilidade de verificar se as iterações entre todos os equipamentos 

dinamicamente e se o mesmo está condizente com os dados de processos e objetivos de 

produção. 

Uma nova vertente da utilização dos simuladores de processo é na área de 

automação. É de conhecimento geral que novos projetos investem uma parcela 

significativa no controle automático da operação das novas plantas, com o intuito de 
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alcançar alta eficiência e produtividade. Através da simulação é possível verificar antes 

do start up do investimento, se as lógicas de controle e sintonia das malhas que 

controlam a planta serão eficazes, podendo assim corrigir erros e validar a acurácia da 

técnica de controle utilizada, Atingindo assim seus ganhos de produtividade. 

Por último, a utilização de simuladores no treinamento operacional. Atualmente 

os ambientes virtuais estão sendo utilizados para treinamento. Os operadores tem a 

oportunidade de aprender e errar sem que isto impacte na produção da planta, danifique 

algum equipamento ou gere algum impacto ambiental. 

Resumindo este trabalho falará sobre a aplicação da simulação de processos em 

projetos de mineração. Será abordada uma breve descrição da metodologia FEL 

largamente utilizada no ciclo de desenvolvimento de projetos nos dias de hoje na 

mineração e em quais destas etapas se consegue obter ganhos através da utilização da 

simulação. 

Também serão descritos alguns conceitos básicos de mineração e controle 

automação para garantir o bom entendimento deste trabalho. 

Por último será apresentada uma ferramenta de simulação dinâmica, o software 

IDEAS da ANDRITZ Automation Solutions, sendo apresentadas suas funcionalidades, 

características e itens utilizados na modelagem de uma operação de moagem. 
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2. OBJETIVO E RELEVÂNCIA 

 

O alvo principal deste trabalho é mostrar como a utilização de um simulador de 

processo é decisiva em várias etapas de projetos, pois gera ganhos acima do planejado, 

reduz custos de implantação, testa o controle e automação das novas plantas e treinam 

os novos operadores em um ambiente virtual. 

O objetivo secundário deste trabalho é apresentar as etapas de um projeto 

segundo a metodologia FEL (front end loading), mostrar o que pode ser feito em cada 

etapa através de um simulador de processos, sua importância e pontos onde se tem 

obtido bons resultados.  

Além disto, serão descritos brevemente alguns conceitos sobre os processos de 

mineração e conceitos sobre sistemas de controle e automação para que o leitor tenha 

alguns conceitos básicos para o perfeito entendimento deste trabalho. 

Por fim pretende-se, ao longo do texto, realizar e demonstrar um modelo 

dinâmico de uma operação mineração, a moagem, como exemplo da utilização da 

ferramenta de simulação deste trabalho. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos necessários para um bom 

entendimento deste trabalho. 

 

3.1. Metodologia FEL 

 

Atualmente a metodologia Front End Loading, também chamada de FEL é 

comumente utilizada no desenvolvimento de projetos no setor de mineração. A 

utilização da metodologia tem seu início através das atividades na gestão de 

empreendimentos, assunto o qual não será aprofundado.  

De acordo com a gestão de empreendimentos, os projetos são compostos pelas 

seguintes atividades: desenvolvimento, execução e produção (operação) conforme 

detalhado e exemplificado pela Figura 3.1 mostrada abaixo.  

 

 

Figura 3.1 - Modelo de Implantação de Projetos (Romero, F, 2010). 

 

A metodologia Front End Loading define uma estratégia para competitividade 

com base gradual e adequada na definição do projeto, pela integração em todas as 

disciplinas, antes da autorização para construção e operação do projeto.  

A conceituação da Metodologia FEL se baseia no processo de validação do 

projeto por etapas, sendo que ao término de cada estágio de desenvolvimento, o projeto 
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é submetido para validação (portões), na qual são verificados os produtos desenvolvidos 

em cada uma das etapas e é recomendando prosseguir ou não para a próxima fase, 

conforme mostrado na Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 – Ciclo do Empreendimento através da Metodologia FEL (Romero, F, 2010). 

 

Geralmente a metodologia é desenvolvida em três fases, comumente chamadas 

de FEL1, FEL2 e FEL3, sendo que para que o projeto avance a etapa seguinte, é 

necessário que o mesmo tenha seus conceitos analisados e aprovados formalmente 

através de um portal, também chamado gate. Somente após passar por todas as etapas é 

que se tem a autorização para realizar as etapas seguintes, que são o projeto detalhado, 

construção, start up e operação.  

Resumidamente, a etapa inicial (FEL1) implica na definição dos objetivos do 

negócio ou projeto, alinhando esses objetivos com as estratégias empresariais definidas 

pela diretoria e acionistas. Em síntese, durante a etapa de FEL temos a definição do 

escopo e os objetivos do empreendimento, bem como uma estimativa inicial do 

montante de investimentos, prevendo uma faixa de variação do custo do 

empreendimento que varia entre -25% e +40%, além da análise da viabilidade do 

negócio, através do cálculo dos principais indicadores de viabilidade. Realiza-se o 

cálculo da TIR (taxa interna de retorno), VPL (valor presente líquido), VPI (valor 

presente do investimento) e Payback descontado para avaliar se o novo projeto é viável 

financeiramente. 



16 
 

A etapa intermediária (FEL2) implica na seleção da melhor alternativa 

conceitual apresentada na etapa anterior, chegando-se a uma melhor definição do 

escopo, dos critérios e restrições para o desenvolvimento do projeto (design). A etapa de 

FEL2 implica na análise das soluções tecnológicas e construtivas associadas ao 

empreendimento, terminando com a seleção de uma dessas soluções (a melhor 

custo/benefício entre a técnica e o financeiro) e com as definições básicas (briefing de 

projeto) das instalações, incluindo as edificações, prevendo uma variação nos custo do 

empreendimento que varia entre –15% e +25%, além da seleção das VIP´s (value 

improving practices) a serem utilizadas no desenvolvimento da engenharia básica do 

projeto.  

A fase final da etapa de pré-planejamento (FEL3) refina os parâmetros de design 

e alternativas de engenharia definidas nas etapas anteriores, preparando o projeto para 

sua aprovação com relação ao escopo, custos, prazos e parâmetros associados à 

rentabilidade. A fase final da etapa de pré-planejamento (FEL3) refina a solução de 

engenharia selecionada na fase de FEL2, selecionam-se mais VIP´s a serem 

consideradas no desenvolvimento dos projetos básicos (anteprojetos), com esse 

refinamento da solução de engenharia e o desenvolvimento dos projetos básicos, prevê 

uma variação nos custo do empreendimento que varia entre –10% e +10%, além da 

consolidação do principias indicadores de viabilidade do negócio. 

O desenvolvimento e a implementação de projetos de acordo com a metodologia 

FEL, desde sua avaliação inicial até a aprovação do investimento por parte dos órgãos 

diretivos da empresa, passando então para a fase de implantação, é um processo 

contínuo e longo, que pode durar até três anos ou mais, dependendo das dimensões, 

valores envolvidos e complexidade dos projetos. Uma representação esquemática do 

método é apresentada na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 – Conceito da Metodologia FEL. (Romero, F., 2010). 
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Após um projeto ser avaliado e aprovado nas três etapas descritas anteriormente 

se inicia o Projeto Detalhado. Nesta etapa através de todas as premissas adotadas, 

critérios de projetos já estabelecidos e melhores soluções encontradas, é realizado o 

detalhamento do projeto, sendo gerado vários documentos específicos para a montagem 

e construção do empreendimento. Além disto, os principais equipamentos, com tempo 

elevado de fornecimento, são adquiridos. Nesta etapa se inicia a execução do projeto 

através da terraplanagem do terreno onde será realizado o empreendimento, além da 

obtenção das licenças de implantação e ambientais plausíveis. 

Ao final da Execução, quando se tem toda a infraestrutura montada, inicia-se o 

start up e operação da planta. Nesta fase são realizados testes e partida em todos os 

equipamentos para que na fase seguinte, a operação, evite-se problemas e paradas de 

produção. 

Resumidamente temos então que o ciclo de vida do empreendimento definido 

por: 

• FEL 1 - Desenvolver e avaliar a oportunidade de investimento e 

atratividade do negócio; 

• FEL 2 - Estudo do conjunto de alternativas e seleção da alternativa a ser 

desenvolvida na próxima etapa; 

• FEL 3 - Desenvolvimento do projeto básico e planejamento da fase de 

execução; 

• Projeto Detalhado – Gerar toda a documentação necessária para a 

montagem do empreendimento; 

• Execução – Construção e Montagem do projeto; 

• Start up – Testes e partida inicial do empreendimento 

• Operação. 

 

3.2. Beneficiamento de Minérios 

 

3.2.1. Conceitos sobre o Beneficiamento de Minérios 

 

Beneficiamento ou Tratamento de minérios consiste de operações aplicadas aos 

bens minerais visando modificar a granulometria, a concentração relativa das espécies 
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minerais presentes ou a forma, sem, contudo modificar a identidade química ou física 

dos minerais.  

Há, no entanto, autores que defendem um conceito mais amplo para o 

beneficiamento, como sendo um processamento no qual os minerais podem sofrer até 

alterações de ordem química, resultantes de simples decomposição térmica ou mesmo 

de reações típicas geradas pela presença do calor. A aglomeração (sinterização e 

pelotização) de minérios finos, ustulação e calcinação são consideradas, dentro desse 

conceito, como beneficiamento de minérios; mas também são consideradas como sendo 

operações pirometalúrgicas. 

Os termos tratamento e beneficiamento serão usados, neste texto, 

indistintamente. Mineral é todo corpo inorgânico de composição química e de 

propriedades físicas definidas, encontrado na crosta terrestre. Minério é toda rocha 

constituída de um mineral ou agregado de minerais contendo um ou mais minerais 

valiosos, possíveis de serem aproveitados economicamente. Esses minerais valiosos, 

aproveitáveis como bens úteis, são chamados de minerais-minério. O mineral ou 

conjunto de minerais não aproveitados de um minério é denominado ganga. 

As operações de concentração ou separação seletiva de minerais baseiam-se nas 

diferenças de propriedades entre o mineral-minério (o mineral de interesse) e os 

minerais de ganga. Entre estas propriedades se destacam: peso específico (ou 

densidade), suscetibilidade magnética, condutividade elétrica, propriedades de química 

de superfície, cor, radioatividade, forma, etc.. Em muitos casos, também se requer a 

separação seletiva entre dois ou mais minerais de interesse. 

Para um minério ser concentrado, é necessário que os minerais estejam 

fisicamente liberados. Isto implica que uma partícula deve apresentar, idealmente, uma 

única espécie mineralógica. Para se obter a liberação do mineral, o minério é submetido 

a uma operação de redução de tamanho ou cominuição, isto é, britagem e/ou moagem, 

que pode variar de centímetros até micrometros.  

Como as operações de redução de tamanho são caras (alto consumo de energia, 

corpos moedores, revestimento, etc.), deve-se fragmentar somente o estritamente 

necessário para a operação seguinte. Para evitar uma cominuição excessiva, faz-se uso 

de operações de separação por tamanho ou classificação (peneiramento, ciclonagem, 

etc.), nos circuitos de cominuição. Uma vez que o minério foi submetido à redução de 

tamanho, promovendo a liberação adequada dos seus minerais, estes podem ser 
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submetidos à operação de separação das espécies minerais, obtendo-se, nos 

procedimentos mais simples, um concentrado e um rejeito. 

O termo concentração significa, geralmente, remover a maior parte da ganga, 

presente em grande proporção no minério. A purificação, por sua vez, consiste em 

remover do minério (ou pré-concentrado) os minerais contaminantes que ocorrem em 

pequena proporção. 

Na maioria das vezes, as operações de concentração são realizadas a úmido. 

Antes de se ter um produto para ser transportado, ou mesmo adequado para a indústria 

química ou para a obtenção do metal por métodos hidro-pirometalúrgicos (áreas da 

Metalurgia Extrativa), é necessário eliminar parte da água do concentrado. Estas 

operações compreendem desaguamento (espessamento e filtragem) e secagem e, 

geralmente, na ordem citada. 

Em um fluxograma de processo típico de beneficiamento de minérios as 

operações unitárias são assim classificadas:  

• cominuição: britagem e moagem; peneiramento (separação por 

tamanhos) e classificação (ciclonagem, classificador espiral);  

• concentração: gravídica, magnética, eletrostática, concentração por 

flotação etc.  

• desaguamento: espessamento e filtragem; secagem: secador rotativo, 

spray dryer, secador de leito fluidizado; disposição de rejeito. 

As plantas de beneficiamento de minérios são constituídas por uma sequência de 

operações denominadas operações unitárias. O que vária em cada projeto de uma usina 

de beneficiamento é a combinação das mesmas, pois não existem dois minérios iguais, 

cada caso é único, sendo possível de se encontrar mais de um tipo de minério em uma 

determinada jazida, portanto a sequência e definição das operações unitárias a serem 

utilizadas podem ter uma grande variação sendo alvo de vários estudos. 

As principais operações unitárias de uma planta de beneficiamento de minérios 

podem ser divididas em: 

• Redução do tamanho das partículas; 

• Classificação das partículas (por tamanho); 

• Elevação dos teores de elementos úteis (concentração); 

• Eliminação de elementos indesejáveis; 

• Eliminação de propriedades indesejáveis; 
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• Manuseio do minério entre as operações sucessivas; 

• Separação sólido-líquido 

Por isto a necessidade da realização de estudos aprofundados nas características 

do minério a ser explorado. Cada minério é único e deve ter suas propriedades 

estudadas exaustivamente para que não se tenham surpresas após a execução de um 

projeto de uma planta de beneficiamento de minérios. 

 

 

3.2.2. Finalidade Econômica e Social 

 

O beneficiamento de minérios, apesar de ser essencialmente técnico em suas 

aplicações práticas, não pode desprezar o conceito econômico. É impossível, na prática, 

obter uma separação completa dos constituintes minerais. 

Sabe-se, como regra geral, que quanto maior o teor dos concentrados, maiores 

são as perdas, ou seja, mais baixas são as recuperações. Como a obtenção de teores mais 

altos e melhores recuperações normalmente implica num aumento de custo do 

beneficiamento, para a obtenção de maiores lucros esses vários itens devem ser 

devidamente balanceados. Deve se sempre ter em mente que os custos decorrentes de 

uma etapa adicional de beneficiamento de um determinado bem mineral não devem ser 

maiores do que a agregação de valor ao produto assim obtido. 

O beneficiamento de minério, como toda e qualquer atividade industrial, está 

dirigido para o lucro. Há, porém um conceito social que não pode ser desprezado, qual 

seja, o princípio da conservação dos recursos minerais, por se tratar de bens não 

renováveis. As reservas dos bens minerais conhecidos são limitadas e não se deve 

permitir o seu aproveitamento predatório, pois o maior lucro obtido, em menor prazo 

possível, dificilmente estará subordinado aos interesses sociais. Diz-se, a respeito, em 

contraposição à agricultura, que “minério só dá uma safra”. 

 

3.2.3. Fases de Projeto de Usinas de Beneficiamento de Minérios 

 

As principais atividades realizadas em um Projeto Conceitual ou FEL1 (estudo 

de viabilidade) para uma usina de beneficiamento de minério é a realização de uma 

caracterização completa do minério a ser lavrado 
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Estabelece-se, em nível de hipótese de trabalho, o fluxograma de beneficiamento 

do minério e os balanços preliminares de massas, metalúrgico e de água. Também são 

definidas as metas de produção e começa-se a trabalhar num plano de lavra preliminar.  

Durante esta etapa, vários dados são estimados com o objetivo de se calcular a 

viabilidade econômica do empreendimento, como por exemplo, os consumos de água e 

energia elétrica, volumes de estéril e de rejeito, ocupação do terreno, número de 

funcionários diretos e indiretos, etc.. 

São gerados vários documentos, entre eles temos o arranjo da mina, arranjo da 

usina, instalações auxiliares e plano diretor do empreendimento. Os desenhos são 

simplificados, mas cuidadosos, precisos e devem conter as definições mais importantes 

do projeto, suas características significativas. 

Não é um projeto para ser construído, o projeto conceitual serve apenas para 

fornecer estimativas de investimento, custo operacional e cronograma. 

Concluído o projeto conceitual, todas as características fundamentais do 

empreendimento devem ter sido examinadas, exaustivamente analisadas e discutidas 

pelas equipes técnicas da mineradora e da empresa projetista. Deve haver um consenso 

dentro da equipe envolvida de que as soluções encontradas são as mais convenientes 

para a situação que se tem em vista. 

O projeto conceitual se ocupou da parte nobre do trabalho, ou seja, das 

características do projeto que lhe são peculiares e onde ele difere marcadamente de 

outros empreendimentos. 

Se, após novo estudo de viabilidade econômica, for tomada a decisão de 

continuar com o projeto, inicia-se o Projeto Básico ou FEL2. 

O Projeto Básico consiste na revisão do projeto conceitual à luz das novas 

informações recolhidas e na complementação do mesmo com a identificação dos pontos 

que ainda não haviam sido considerados, realizando o desenvolvimento das soluções 

correspondentes. 

O nível de detalhe alcançado permite: cotar os equipamentos principais de 

processo, fazer tomadas de preços para os serviços de obras civis, orçar os demais itens 

em bases mais seguras, por isto é feito um novo estudo de viabilidade econômica e 

toma-se nova decisão de continuar ou desistir.  

Com custo relativamente reduzido e adequado às características do projeto, são 

tomadas as decisões mais importantes, pois foram identificados e incorporados todos os 



22 
 

parâmetros merecedores de consideração, inicialmente apenas aqueles específicos à 

jazida (projeto conceitual) e depois, todos os demais importantes ao projeto básico. 

São tomadas todas as decisões quanto às soluções adequadas e convenientes. 

Estas soluções foram exaustivamente questionadas e analisadas. Deve se atingir um 

consenso total entre projetista e cliente, conciliaram-se todas as interferências e o 

projeto já está totalmente definido. 

Os critérios fundamentais estão estabelecidos e não deverão mais ser alterados. 

Resta desenvolver as decisões já tomadas, o que é o escopo do Projeto Executivo 

(FEL3). 

O projeto executivo é o detalhamento do projeto básico. A documentação gerada 

consiste de desenhos, folhas de dados, especificações de compra e requisições de 

materiais, detalhados ao nível necessário para sua execução e montagem. 

Ao fim do projeto executivo pode ser interessante fazer uma nova estimativa de 

investimento. 

 

3.3. Controle e Automação 

 

O conceito de controle e automação impõe-se, cada vez mais, nas empresas 

preocupadas em melhorar a sua produtividade, reduzindo ao mesmo tempo os custos.  

Convém notar que, quanto mais um processo se encontrar automatizado, maiores 

serão os benefícios da automação na regularidade da qualidade de um produto, na 

economia de energia, passando pela flexibilidade e segurança de funcionamento dos 

equipamentos e, consequentemente, pela melhoria da produtividade.  

Com a evolução do mercado, a previsão da dimensão de uma série de produção 

torna-se cada vez menos confiável, exigindo ao processo de fabricação, uma 

característica nova e prioritária; a flexibilidade.  

Esta nova característica só pode ser obtida recorrendo a novos processos de 

trabalho que deixem as pessoas envolvidas, a margem de manobra e de decisão 

indispensáveis a um melhor aproveitamento dos seus graus de qualificação. 

 

3.3.1. Pirâmide da Automação 

 

O Controle e Automação podem ser muito bem representados pela pirâmide 

mostrada na Error! Reference source not found., sendo esta estrutura importante para 
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entender onde e como a simulação dinâmica de processo pode gerar ganhos nesta área. 

Cada nível da pirâmide é detalhado a seguir: 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 - Pirâmide da Automação (adaptada). 

 

Nível 0 – Campo: Em uma pirâmide de Automação normal, não existe o nível 

0, porém o mesmo foi criado neste trabalho para representar o campo, ou seja, os 

equipamentos da planta de beneficiamento de minérios: britadores, moinhos, 

espessadores e células de flotação, hidrociclones, etc.. Este conceito foi criado para 

representar a área de atuação de um simulador de processos dinâmico. 

Nível 1 – Sensores, Transmissores e Atuadores: São os instrumentos da 

planta: como sensores de nível, pressão, temperatura e velocidade; além dos atuadores 

que são: motores, válvulas, inversores de frequência, etc.. Este nível fica em contato 

direto com o campo (field), ou seja, está no chão de fábrica em contato constante com o 

processo produtivo. 

Nível 2 – PLC e SCADA: Neste nível se encontram os Programmable Logic 

Controller (PLC) e os Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), que se 

comunica com os PLCs. Até o início da década de 1990, os sistemas de controle 

formavam ilhas de automação, onde cada sistema controlava o seu parque sem 

possibilitar a integração das informações. A lógica de programação e controle do chão 

de fabrica é elaborada e carregada no PLC e SCADA, sendo estes equipamentos 

responsáveis pelo controle da planta. 

 Nível 3 – EPS: Permite a supervisão do processo e normalmente possui um banco de 

dados com as informações importantes para a gestão do processo. Com a disponibilização dos 

ERP 
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dados da produção, desde o chão-de-fábrica até o produto final, pode-se subir mais um nível na 

pirâmide da automação. Neste caso, referir-se aos sistemas de gerência de informação dos 

processos que são englobados com o termo geral de Enterprise Production Systems (EPS), onde 

estão incluídos os Plant Information Management System (PIMS) e os Manufacturing 

ExecutionSystems (MES). 

Nível 4 – ERP: No nível mais alto da pirâmide, encontram-se os sistemas 

corporativos de gestão da planta ou também chamados de Enterprise Resource Planning 

(ERP), responsáveis pela transformação dos dados em informações de negócio. A 

integração negócio-manufatura é um processo chave para as indústrias e requer a troca 

de informações entre os processos de negócio e os sistemas de manufatura de modo a 

criar e manter vantagens competitivas no mercado. 

Com uso de modelos dinâmicos processos podem ser gerados vários ganhos em 

projetos de automação e consequentemente para todo o processo produtivo. 

 

3.3.2. Controladores PID 

 

Um controlador proporcional-integral-derivativo (PID controller) é um 

mecanismo de controle genérico que utiliza feedback em malhas de controle 

amplamente utilizado em sistemas de controle industriais, sendo o PID o controlador 

mais comum usado. Um controlador PID calcula um valor de "erro" como sendo a 

diferença entre uma variável de processo medida e um ponto de ajuste desejado. O 

controlador realiza várias tentativas para minimizar o erro, ajustando as entradas de 

controle do processo. 

O cálculo do controlador PID (algoritmo) envolve três diferentes parâmetros, 

chamados de constantes, e é, portanto, às vezes nomeado pelos seus três termos de 

controle: o proporcional, o integral e derivativo, denotado pelas legras P, I, e D.  

Heuristicamente, estes valores podem ser interpretados ao longo do tempo, 

sendo que: P depende do erro presente (proporcional), I depende da acumulação de 

erros anteriores (integral) e D é uma previsão de erros no futuro, com base no erro atual 

e a taxa de mudança (derivada).  

A soma ponderada destas três ações é usada para ajustar o processo de um 

elemento de controle, como a posição de uma válvula ou a energia fornecida a um 

elemento de aquecimento. 



 

Na ausência de conhecimento do processo subjacente, um controlador PID tem 

sido historicamente considerado o melhor controlador. Ao ajustar os três parâmetros do 

algoritmo de controle PID, o controlador pode proporcionar uma aç

concebida para requisitos específicos do processo. A resposta do controlador pode ser 

descrita em termos de capacidade de resposta do controlador para um erro, o grau em 

que o controlador ultrapassa o ponto de ajuste e do grau de oscilação d

Note-se que a utilização do algoritmo PID para o control

controle do sistema ou a estabilidade do 

softwares de controle avançado de processo

 

Figura 3.5 – Diagrama de Blocos de um controlador PID

 

Algumas aplicações podem exigir o uso de apenas uma ou duas ações para 

proporcionar o controle apropriado do sistema. Isto é obtido através 

algum dos parâmetros será 

controlador PI, PD, P ou I, na ausência das respectivas ações de controle. Controladores 

PI são bastante comuns, uma vez que ação da derivada é sensível ao ruído de medição, 

ao passo que a ausência de um termo integral pode impedir que o sistema de atingir o 

seu valor alvo devido à ação de control

 

3.4. Software IDEAS 

 

O presente trabalho irá usar um exemplo de um pacote de simulação comercial 

chamado IDEAS para mostrar como a simulação 

todo o ciclo de vida de um projeto mineral

Na ausência de conhecimento do processo subjacente, um controlador PID tem 

sido historicamente considerado o melhor controlador. Ao ajustar os três parâmetros do 

PID, o controlador pode proporcionar uma ação de control

para requisitos específicos do processo. A resposta do controlador pode ser 

descrita em termos de capacidade de resposta do controlador para um erro, o grau em 

que o controlador ultrapassa o ponto de ajuste e do grau de oscilação do sistema. 

se que a utilização do algoritmo PID para o controle não garante um ótimo 

do sistema ou a estabilidade do mesmo. Neste caso é recomendado o uso de 

softwares de controle avançado de processo (APC). 

Diagrama de Blocos de um controlador PID (OGATA 2005)

Algumas aplicações podem exigir o uso de apenas uma ou duas ações para 

proporcionar o controle apropriado do sistema. Isto é obtido através da definição que 
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ao passo que a ausência de um termo integral pode impedir que o sistema de atingir o 

à ação de controle. 
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25 

Na ausência de conhecimento do processo subjacente, um controlador PID tem 

sido historicamente considerado o melhor controlador. Ao ajustar os três parâmetros do 

ão de controle 

para requisitos específicos do processo. A resposta do controlador pode ser 

descrita em termos de capacidade de resposta do controlador para um erro, o grau em 

o sistema.  

não garante um ótimo 

Neste caso é recomendado o uso de 

 

(OGATA 2005). 

Algumas aplicações podem exigir o uso de apenas uma ou duas ações para 

da definição que 

igual a zero. Um controlador PID será chamado um 

I, na ausência das respectivas ações de controle. Controladores 

PI são bastante comuns, uma vez que ação da derivada é sensível ao ruído de medição, 

ao passo que a ausência de um termo integral pode impedir que o sistema de atingir o 

irá usar um exemplo de um pacote de simulação comercial 

pode ser usada durante 

do processo, 



26 
 

verificação de P&D, validação e verificação das malhas de controle, bem como para o 

treinamento de operadores.  

O software IDEAS (Integrated Design Engineering with Advanced Simulation) é 

um simulador dinâmico orientado a objetos. Ele é utilizado em uma ampla variedade de 

mercados, como por exemplo, a indústria química, petróleo e gás, papel e celulose, 

mineração e metais, e farmacêutica.  

Os modelos são criados graficamente através da conexão de objetos pré-

programados. Cada objeto é representado por um ícone de equipamentos de processo 

(tubos, válvulas, controles, etc.), e está localizado em uma biblioteca específica.  

O IDEAS é o resultado de um grande esforço de desenvolvimento que começou 

em 1989, na Simons Technologies, Inc., sendo atualmente fornecido pelo departamento 

ANDRITZ - Automation Solutions, Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 - Software IDEAS e eu fornecedor ANDRITZ. 

 

Seu desenvolvimento foi orientado para fornecer aos engenheiros uma 

ferramenta que ajudaria a reproduzir e simular dinamicamente os processos industriais 

que podem ser otimizados ao longo de uma ampla gama de condições operacionais 

previstas. Isto proporciona a oportunidade de obter projetos que serão mais eficientes, 

mais fáceis de operar sob diferentes condições no mundo real, resultando assim em uma 

maior qualidade do projeto em geral. 

Atualmente, o software é fornecido de três formas distintas, sendo elas: 

• IDEAS Gold Model (Modelos Dinâmicos) 

• IDEAS Silver Model (Modelos Híbridos) 

• IDEAS Bronze Model (Modelos em Estado Estacionário)  

As bibliotecas consta com os blocos para realizar a modelagem do processo e 

são fornecidas de acordo com a necessidade do cliente, sendo que, por exemplo, para a 
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mineração existem bibliotecas que possuem os principais equipamentos de uma planta 

real de mineração, como: britadores, moinhos, células de flotação, colunas de flotação, 

hidrociclones, separadores magnéticos, espessadores, filtros a disco, correias 

transportadoras, bombas de água e polpa, entre vários outros. 

O simulador IDEAS é um ambiente baseado em objeto gráfico, onde o usuário 

constrói um modelo, através dos "objetos" existentes nas várias bibliotecas e os montam 

na ordem que desejam para simular o processo. Estes objetos têm, geralmente, uma 

correspondência de um para um com o equipamento de processo real, isto é, bombas, 

válvulas, tanques, transmissores, controladores, etc. O modelador pode criar um modelo 

através das informações encontradas nos fluxogramas de engenharia (P&ID) e nos 

diagramas de processo (PFD).  

As características dos equipamentos individuais, tais como dimensões dos tubos 

ou curvas de bombas, e características de alimentação, como composição e distribuição 

do tamanho das partículas (particle size distribution - PSD), podem ser especificadas 

através do preenchimento de informações nas caixas de diálogo para cada objeto. 

Os objetos, agrupados em bibliotecas, são projetados para serem interligados 

através de conectores de fluxo e pode ser usados para criar modelos complexos. Uma 

vez que os objetos estão conectados e as informações são inseridas nas caixas de 

diálogo, o simulador já está pronto para ser executado. Nenhuma outra programação, 

"sub-rotina", conexões ou manipulações de outros softwares são necessárias. Os fluxos 

nas tubulações, bem como as pressões associadas em toda a rede de tubulação, serão 

automaticamente calculados, exibidos nas caixas de diálogo, e disponibilizados aos 

transmissores e impressoras (arquivos digitais). 

O IDEAS pode executar modelos em estado estacionário, balanços de massa e 

de energia, cálculos de componentes e compostos, vazão de determinado elemento e sua 

concentração, além de trabalhar com mudanças de granulometria. Os modelos podem 

ser vinculados a planilhas para a importação de vários estudos de caso e cenários, e para 

a exportação de resultados e dados do balanço de massa e energia. 

O modelo criado em estado estacionário pode ser modificados para incorporar a 

dinâmica do processo através da adição de objetos, tais como tubos, válvulas, tanques, 

controladores PI/PID e outros objetos. Alguns modelos de operação da unidade têm dois 

conjuntos de equações já construídos para permitir a alternância entre os modos em 

estado estacionário e dinâmico de operação, simplesmente alternando uma opção em 
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suas caixas de diálogo. Outros blocos de operação da unidade deverão ser substituídos 

no modelo com a sua versão dinâmica. 

As operações unitárias são modeladas no software IDEAS usando a abordagem 

de primeiro princípio, ou seja, a massa, a conservação de energia e a metodologia de 

balanço populacional, que são a base para todos os modelos de operações de 

processamento de minerais. Além da massa e dos princípios de conservação de energia 

usados em toda a plataforma, os modelos de processamento de minerais usam as 

equações empíricas e correlações específicas de uma determinada operação 

(hidrociclones, peneiras). 

Além disso, uma vez que o software trabalha com materiais naturais (minérios), 

a composição e as propriedades podem variar amplamente, não só a partir uma jazida ou 

depósito mineral para outro, mas mesmo dentro do mesmo corpo de minério, os 

modelos também requerem informações de algum laboratório básico ou planta piloto 

para inserção dos dados em suas caixas de diálogo para representar com precisão as 

operações da planta reais.  

A utilização de dados do laboratório de testes ou resultados a partir de qualquer 

uma planta piloto ou a operação real permite a verificação de como o modelo está sendo 

construído. O banco de dados dos minerais do software tem sido desenvolvido com base 

na literatura publicada (King, 2001; Napier-Munn, 1996 e Morrell, 2004). 

O bloco do hidrociclone, por exemplo, pode ser usado com dois modelos 

diferentes: o modelo padrão da indústria Plitt (Plitt, Finch e Flintoff, 1980; Flintoff, Plitt 

e Turak, 1987) e o modelo de Krebs, modelo proprietário para as aplicações que 

utilizam hidrociclones deste fabricante. 

Nem todas as operações unitárias possíveis estão disponíveis no pacote, embora 

a lista esteja sendo continuamente expandida, conforme a necessidade específica de 

algum projeto ou cliente. Usuários com modelos exclusivos ou de propriedade de suas 

operações unitárias podem implementar os modelos de separação que possuem no 

software de várias maneiras, sendo o mais fácil através de funções DLL (s) a partir de 

objetos incluídos no software. 

Este software tem sido utilizado com sucesso em indústrias de mineração para 

desenvolvimento de simulações dinâmicas de plantas através da combinação dinâmica 

do processo com modelos primários de operações unitárias.  

O software contém bibliotecas com modelos específicos da indústria de 

mineração Também possui um flexível e personalizável banco de dados de materiais 
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com propriedades de componentes usados na indústria mineral. Além de recursos de 

modelagem de estado estacionário e dinâmico, pode se conectar ao sistema de controle 

da planta DCS/PLC e ser usado para o treinamento do operador, através do IDEAS 

Instrutor. Este permite que o instrutor apresentar aos operadores um conjunto 

predefinido de cenários de treinamento típico do que seria esperado na planta, e ao grau 

de resposta dos operadores de acordo com critérios pré-definidos. 
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4. SIMULAÇÃO DINÂMICA DE PROCESSOS EM PROJETOS DE 

MINERAÇÃO SEGUNDO A METODOLOGIA FEL 

 

O uso de modelos de estado estacionário em computador para o design ou 

projetos de plantas tem um histórico longo e bem estabelecido na indústria de 

mineração e metalurgia. Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente na tomada 

de modelagem de processos para outro nível e uso modelos computacionais dinâmicos 

para as plantas de processamento mineral (Ergun, 2004; Liu e Spencer, 2004; Napier 

Munn, 1996; Nikkah e Anderson, 2001; Salazar et al., 2009). 

O foco principal do uso de simulações dinâmicas na indústria mineral parece ser 

até agora no projeto de circuitos de controle de processos e circuitos alternativos para 

melhorar a qualidade do produto e/ou reduzir o consumo de energia (Ergun et al, 2004;. 

Jamsa-Jounela et al. , 2003; Liu e Spencer, 2004). 

No entanto, a simulação dinâmica é uma ferramenta poderosa que pode ser 

utilizada para estudar uma gama muito ampla de aplicações em todas as fases de um 

projeto de uma planta de beneficiamento de minerais, como por exemplo, podemos 

listar: 

• FEL 1 - Dimensionamento dos equipamentos principais das operações 

unitárias dos projetos de mineração (britadores, moinhos, circuitos de 

bancos de flotação); 

• FEL 2 - Dimensionamento dos equipamentos secundários (tanques, 

bombas, tubos e válvulas); 

• FEL 3 - Validação do design de projetos (P&ID e PFD); 

• FEL 3 e Execução - Elaboração de estratégias de controle avançado de 

processos; 

• Execução - Avaliação dos programas de Sistema de Controle Distribuído 

(DCS) e Controlador Lógico Programável (PLC); 

• Execução - Treinamento operacional; 

• Start up e Operação - Otimização das operações e do uso de energia. 

Os primeiros quatro itens listados podem ser feitos bem à frente do processo 

real, antes mesmo da construção da planta. Depois que a planta está em operação, o uso 

de simulação garante a execução de numerosos questionamentos (e se alterássemos...), 

através da montagem de cenários para “testar” melhorias antes de colocá-las em prática 



 

no processo real, sendo uma maneira muito vantajosa

equipamentos de processo ou interrupção da

Neste trabalho serão apresentados exemplos de como um pacote único de 

simulação pode ser aplicado em todos os itens listados

Um modelo simples de um circuito de moagem e separação típica de plantas de 

processamento mineral realizado com o auxilio do 

exemplo para poder apresentar as etapas onde a simulação dinâmica de processos pode 

gerar ganhos em projetos de mineração segundo a metodologia FEL.

O trabalho será descrito 

estacionário, dinâmico e OTS

mostrado como o modelo evolui dur

 

Figura 4.7 – Circuito de moagem que foi modelado dinamicamente.

 

O modelo criado se baseia no circuito apresentado na Figura 3.1 e

uma pilha de estoque. Da pilha de estoque o

correia para um moinho SAG

moinho SAG é enviado para uma peneira 

Após britagem o produto britado e 

caixa, onde é também é adicionado água

polpa é, então, enviada para uma bateria de 

constitui o produto grosso, é 

um estágio de fragmentação. O 

sendo uma maneira muito vantajosa e que evita os riscos 

ou interrupção da produção. 

balho serão apresentados exemplos de como um pacote único de 

aplicado em todos os itens listados acima.  

Um modelo simples de um circuito de moagem e separação típica de plantas de 

processamento mineral realizado com o auxilio do software IDEAS, será usado como 

exemplo para poder apresentar as etapas onde a simulação dinâmica de processos pode 

gerar ganhos em projetos de mineração segundo a metodologia FEL. 

trabalho será descrito através de três versões do mesmo modelo

tacionário, dinâmico e OTS (Simulador para Treinamento do Operador)

mostrado como o modelo evolui durante o ciclo de vida do projeto. 

Circuito de moagem que foi modelado dinamicamente. 

se baseia no circuito apresentado na Figura 3.1 e começa 

Da pilha de estoque o minério é enviado por um transportador de 

para um moinho SAG onde água é adicionada ao processo. O produto 

SAG é enviado para uma peneira cujo oversize é direcionado para um britador. 

britado e o undersize da peneira e são recolhidos em uma 

adicionado água para o controle da porcentagem de sólidos.

enviada para uma bateria de hidrociclones onde o underflow

é redirecionado para o moinho de bolas onde sofrerá mais 

. O produto da moagem de bolas é, encaminhado
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evita os riscos aos 

balho serão apresentados exemplos de como um pacote único de 

Um modelo simples de um circuito de moagem e separação típica de plantas de 

software IDEAS, será usado como 

exemplo para poder apresentar as etapas onde a simulação dinâmica de processos pode 

através de três versões do mesmo modelo: estado 

(Simulador para Treinamento do Operador) e será 

 

começa em 

por um transportador de 

produto do 

para um britador. 

peneira e são recolhidos em uma 

para o controle da porcentagem de sólidos. A 

underflow, que 

onde sofrerá mais 

encaminhado, então, 
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para a mesma caixa que alimenta o hidrociclone. O overflow do hidrociclone (produto 

fino) é enviado para a o estágio de concentração por flotação. Neste caso, a flotação esta 

fora do escopo deste trabalho e não será modelada neste trabalho.  

 

 

4.1. Dimensionamento dos Equipamentos e Rota de Processo 

 

Apesar do objetivo principal do trabalho ser mostrar os benefícios da simulação 

dinâmica na indústria mineral, através de uma única ferramenta de simulação, na fase 

inicial do projeto FEL1, podem ser usados modelos em estado estacionário, pois o 

principal objetivo desta etapa do projeto é a validação da viabilidade econômica do 

projeto.  

O simulador nesta etapa é utilizado para dimensionamento dos equipamentos e 

consolidação das rotas de processo para determinado empreendimento. Alguns dos 

dados importantes fornecidos pela simulação é a confirmação do design do processo 

através da consolidação dos balanços de massa e energia, quantificação dos 

equipamentos e a possibilidade de se testar varias rotas e condições de processamento 

de minerais diferentes. 

Portanto, voltando ao exemplo que será mostrado, o circuito de moagem pode 

ter inúmeras configurações e arranjos. O FEL1 deverá definir o circuito mais adequado, 

levando em consideração principalmente, as características do minério, sua taxa de 

alimentação ou produção pretendida, consumo energético e investimento a ser realizado. 

Em uma aplicação típica de modelagem em estado estacionário, numerosas 

configurações do circuito de moagem podem ser produzidas e analisadas, a fim de 

selecionar a melhor configuração de equipamentos. Quando a configuração final é 

selecionada, o modelo estacionário pode então ser executado para diferentes casos que 

envolvem diferentes tipos de minério, conteúdos minerais ou taxas de produção.  

Aqui, temos um único modelo de estado estacionário apresentado na Figura 4.8, 

com o relatório de massa e energia encontrado na Tabela 4.1. 
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Figura 4.8 - Modelo em Estado Estacionário de um Circuito de Moagem. 



 

Tabela 4.1 – Balanço de Massa do Modelo em Estado Estacionário de um Circuito de Moagem

 

Este modelo em particular, foi se criado “caixas pretas”, sendo que internamente 

cada caixa possui alguns equipamentos necessários ao cor

modelo. Para isso ser possível foram utilizados blocos hierárquicos que permitem a 

escolha de um objeto ou grupo de objetos das bibliotecas existentes

único item. Por exemplo, o bloco hierárquico que representa a caixa

SAG foi definido, neste caso, como sendo apenas um bloco do moinho SAG a ser 

executado em estado estacionário, conforme 

Através dos resultados obtidos na simulação e de outros cálculos financeiros que 

são baseados nestes dados, temos informações com respaldo técnico suficiente para 

reduzir as margens de erro associadas aos cálculos e garantir a diretoria ou investidor, 

que temos um projeto com viabilidade financeira atraente e que o mesmo 

de passar pelos portais (gates) do FEL1 de acordo com a metodologia.

Na Etapa de FEL2, caso se deseje realizar um modelo que gere mais 

informações, pode ser modelado um modelo

e outros em estado estacionário de acordo com objetivo do 

Balanço de Massa do Modelo em Estado Estacionário de um Circuito de Moagem

Este modelo em particular, foi se criado “caixas pretas”, sendo que internamente 

cada caixa possui alguns equipamentos necessários ao correto funcionamento do 

modelo. Para isso ser possível foram utilizados blocos hierárquicos que permitem a 

escolha de um objeto ou grupo de objetos das bibliotecas existentes colocados em um 

. Por exemplo, o bloco hierárquico que representa a caixa preta da moagem 

SAG foi definido, neste caso, como sendo apenas um bloco do moinho SAG a ser 

executado em estado estacionário, conforme Figura 4.9. 

ados obtidos na simulação e de outros cálculos financeiros que 

baseados nestes dados, temos informações com respaldo técnico suficiente para 

argens de erro associadas aos cálculos e garantir a diretoria ou investidor, 

emos um projeto com viabilidade financeira atraente e que o mesmo tem condições 

) do FEL1 de acordo com a metodologia.  

Na Etapa de FEL2, caso se deseje realizar um modelo que gere mais 

modelado um modelo híbrido, o qual possuiria objetos dinâmicos 

e outros em estado estacionário de acordo com objetivo do trabalho. 
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Balanço de Massa do Modelo em Estado Estacionário de um Circuito de Moagem. 

 

Este modelo em particular, foi se criado “caixas pretas”, sendo que internamente 

reto funcionamento do 

modelo. Para isso ser possível foram utilizados blocos hierárquicos que permitem a 

colocados em um 

preta da moagem 

SAG foi definido, neste caso, como sendo apenas um bloco do moinho SAG a ser 

ados obtidos na simulação e de outros cálculos financeiros que 

baseados nestes dados, temos informações com respaldo técnico suficiente para 

argens de erro associadas aos cálculos e garantir a diretoria ou investidor, 

tem condições 

Na Etapa de FEL2, caso se deseje realizar um modelo que gere mais 

híbrido, o qual possuiria objetos dinâmicos 
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Figura 4.9. Estrutura do bloco hierárquico do moinho SAG. 

 

Na etapa de FEL3, conforme descrito anteriormente, temos um estudo mais 

aprofundado das soluções a serem utilizadas no projeto. Por isto a aplicação de um 

modelo dinâmico é seguramente recomendada.  

 

4.2. Validação do design de projetos (P&ID e PFD) 

 

Durante um processo tradicional de elaboração de novos projetos de plantas de 

beneficiamento de minérios, o trabalho do projeto é dividido entre várias disciplinas, 

sendo que algumas vezes entre diferentes empresas de engenharia. À medida que cada 

grupo tende a adicionar um fator de segurança na sua concepção, isto pode levar a um 

dimensionamento exagerado dos equipamentos de processo e, portanto, a custos de 
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capital mais elevado. Usando modelos dinâmicos para a simulação de uma usina (planta 

virtual), pode-se verificar se há problemas de super dimensionamento ou 

dimensionamento exagerado e subdimensionamento de equipamentos dos projetos de 

tanques, bombas, tubulações, válvulas e outras partes essenciais do processo, resultando 

em redução significativa de capital custo. 

Além disso, a planta virtual permite dimensionar o equipamento não só para o 

estado estacionário através das taxas de produção de projeto, mas também para 

quaisquer mudanças dinâmicas no processo. Tais alterações ocorrem como um resultado 

da variação da carga de alimentação ou interrupções na disponibilidade dos 

equipamentos.  

As alterações resultantes da movimentação de certa quantidade de material 

através do processo durante oscilações de produção serão afetadas pelas interações de 

equipamentos dinâmicos e que são muitas vezes complexas. Por isto, para obter uma 

representação completa de todos os elementos do processo dinâmico é muito importante 

a seleção do tamanho adequado dos equipamentos.  

Através dos P&ID’s ou diagramas de Processo e Instrumentação, podem ser 

construídos modelos dinâmicos fidedignos das plantas que serão construídas. Com o 

software de simulação dinâmico, podem ser encontrados vários pontos onde se há 

problemas de balanço de massa e energia, sendo estes causados por 

subdimensionamento ou dimensionamento exagerado. Por exemplo, em um caixa onde 

é coletado o underflow de varias baterias de hidrociclones, a bomba pode estar 

dimensionada bem acima do necessário devido aos fatores de segurança que os 

projetistas utilizam. Portanto quando tivermos poucas baterias de operação, a vazão 

mínima que a bomba possui (dados do fabricante), pode ser elevada para quantidade de 

polpa que entra na caixa, causando o indesejável problema de cavitação. Agora 

pensando no mesmo problema, porém de outra forma. Caso tenhamos tempo de 

residência muito pequeno na caixa, também teremos problemas de cavitação na bomba, 

pois mesmo que tenhamos todas as baterias de hidrociclones em operação, a bomba 

estará superdimensionada. Este é principal problema encontrado nos novos projetos de 

capital hoje no Brasil. 

Além disso, as estratégias de controle complexas, incluindo Advanced Process 

Control (APC) podem ser propostas e avaliadas em relação ao modelo dinâmico durante 

a fase FEL3 do projeto, levando para a seleção adequada de instrumentos e outros 
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equipamentos antes do inicio da execução e produção da planta de beneficiamento de 

minérios. 

Ao mesmo tempo, as análises da planta virtual podem revelar falhas de 

concepção que não se tornaram evidentes até a partida propriamente dita, resultando em 

plantas com atraso no comissionamento, necessidade de elaboração de novos projetos 

para corrigir problemas, aumento dos custos e perda de produção. Vários casos de 

modelos dinâmicos realizados pelo no software revelaram erros de projeto que foram 

documentados  

 

4.3. Elaboração de Estratégias de Controle Avançado de Processos (APC) 

 

Continuando com nosso exemplo, um modelo dinâmico do circuito de moagem 

para o projeto e otimização das malhas de controle é apresentado. O projeto de qualquer 

controle no circuito de moagem terá que levar em conta a complexidade da dinâmica de 

alimentação após a transferência de massa (transportadora, moinho SAG, britador), bem 

como os itens que possuem recirculação (hidrociclone e moinho de bolas). Como uma 

ilustração da complexidade de concepção de um circuito de controle, um esquema para 

controlar o tamanho de partícula (d50) do produto através do controle da densidade da 

alimentação dos hidrociclones foi utilizado. 

Na transição do estado estacionário para um modelo dinâmico, alguns dos 

objetos existentes foram convertidos para seu modo dinâmico por um interruptor 

existente na caixa de diálogo (moinhos, hidrociclones) e outros objetos, como um 

transportador, tanque, bomba, válvulas foram adicionados ao modelo, como mostrado 

na Figura 4.10.  

O modelo também foi "equipado" com diversos transmissores e controladores 

PID (Proportional–Integral–Derivative Controller); sendo o primeiro para monitorar ou 

medir vazões, densidades, pressões, tamanhos das partículas e o outro para controlar as 

taxas de alimentação de água, nível do tanque e granulometria do overflow dos ciclones. 

Como pode ser visto na Figura 4.10, para o controle de granulometria (d50) da 

alimentação que vai para a flotação (o produto do circuito de moagem, o overflow dos 

hidrociclones) envolve diretamente pelo menos três (3) malhas de controle, sendo: 

controle de nível da caixa através da bomba, a densidade da polpa através da adição de 

água de diluição e o controle em cascata da alimentação dos hidrociclones através do 

ajuste da densidade e vazão de alimentação. 
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Figura 4.10 – Modelo Dinâmico do Circuito de Moagem. 
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O esquema de controle é ainda fica mais complicado devido a uma lógica 

independente que atua no controle da pressão da bateria de hidrociclones, onde o 

número de ciclones ativos deve aumentar ou diminuir para manter a pressão de trabalho 

dos hidrociclones dentro uma faixa pré-definida. Sem uma representação realista e 

completa de todos os elementos do processo, o projeto das malhas de controle está 

praticamente destinado ao fracasso. 

Através de um simulador dinâmico de processo é possível rastrear e verificar as 

distribuições de tamanho de partículas em qualquer componente ou bloco selecionado 

pelo usuário.  

O princípio de conservação da massa com o equilíbrio da população é utilizado 

em todas as operações em que há classificação de sólidos de acordo com os seus 

tamanhos. São adicionadas “regras de processamento” ou dados de processos obtidos 

em testes para que o simulador atue de forma mais próxima (seja o mais similar) 

possível à realidade quando a distribuição dos tamanhos das partículas em uma 

operação unitária, seja a mesma de redução de tamanho ou de separação granulométrica. 

A distribuição dos tamanhos das partículas pode ser verificada em tempo real em 

qualquer fluxo de material, através dos blocos utilizados para esta. Qualquer variável de 

processo seja ela temperatura, pressão, vazão, etc., pode ser monitorada através de 

transmissores. 

Como mostrado na Figura 4.11, a caixa de diálogo de um transmissor permite 

personalizar o formato da distribuição de tamanho. Os dados podem ser apresentados 

em forma de tabela ou graficamente. O transmissor também permite o acompanhamento 

dinâmico de dados importantes como o d50 (ou d20, ou d80) de um sólido individual 

(elemento mineral) ou da mistura de todos os sólidos (minério). 

Os estudos de simulação desta estratégia de controle são complexos e foram 

feitos usando um caso onde há a mudança na dureza do minério. A mudança resulta na 

distribuição de tamanho dos sólidos em todo o circuito e resultou em uma mudança 

também no d50 do produto. A alteração no valor do d50 foi resultado de uma mudança de 

alimentação de minério “A” (mais macio) para minério “B” (mais duro). A malha de 

controle em cascata utilizada para controlar o d50, através do ajuste da densidade de 

alimentação, foi desligada. 
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Figura 4.11. Distribuição dos tamanhos das partículas através do display de um transmissor. 

 

 

Figura 4.12 – Resposta Dinâmica do d50 devido a mudança do minério, sem a utilização da 

malha de controle de d50 em cascata. 

 

A Figura 4.13 mostra o resultado do d50 do produto para o mesmo caso descrito 

acima, porém agora com a malha de controle em cascata para controle do d50 ligada. 

Uma melhoria significativa na estabilidade do valor d50 foi observada através do ajuste 

da densidade de alimentação. Porém, observa-se uma oscilação significativa na 
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densidade da polpa (ainda há uma quantidade razoável de oscilação no valor da). Além 

disso, o fato de ligar e/ou desligar a lógica que controla o número de hidrociclones em 

funcionamento introduz alterações rápidas à distribuição do fluxo na bateria dos 

hidrociclones e estas resultam em pequenos "picos" nos valor previstos do d50. 

 

 

Figura 4.13 – Resposta Dinâmica do d50 devido a mudança do minério, com a utilização da 

malha de controle de d50 em cascata. 

 

Uma vez que o estudo realizado e mostrou que de fato ter essa malha de controle 

adicional irá beneficiar a operação da planta no que tange a menor distribuição do 

tamanho, ou uma alimentação mais estável para a flotação, o mesmo modelo foi 

utilizado para pré-sintonia de todos os controladores PID. Como mostrado na Figura 

4.14, à alteração do tipo de minério na alimentação, quase não gerou influência no valor 

do d50 devido a realização ou sintonia dos controladores PID. 

Através de um software de simulação dinâmico a pré-sintonia de todas as malhas 

de controle é possível, gerando ganhos de estabilidade, redução de problemas na partida 

e redução do tempo para atingir a produção nominal da planta. Também é possível 

verificar na etapa de FEL3 que determinado controle não é eficiente devido à problemas 

de instabilidade. 
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Figura 4.14 – Resposta Dinâmica do d50 devido a mudança do minério, com a utilização da 

malha de controle de d50 em cascata, após a sintonia. 

 

4.4. Avaliação dos Programas de DCS e PLC 

 

Outro recurso interessante que pode ser utilizado na etapa de execução de um 

projeto de usinas de beneficiamento de minério é utilização do simulador de processo 

para avaliar os programas de controle elaborados para os PLC e DCS. 

O software pode se comunicar com um sistema de controle (DCS e/ou PLC) e, 

portanto o modelo dinâmico criado da planta pode ser usado para verificar e validar as 

lógicas e malhas de controle.  

O sistema de controle da planta para qual o modelo vai será conectado pode ser 

o hardware de controle real, ou através de softwares de emulação que rodam em 

computadores. 

Primeiramente, quando um modelo de processo dinâmico é construído ele irá 

conter apenas um número limitado de malhas locais e controles, que são necessários 

para executar o modelo. Estes, tipicamente, serão controles de nível de tanque e de 

vazão de polpa conforme Figura 4.10. Além disso, algumas malhas extras podem ser 

adicionadas para uma análise mais aprofundada das estratégias de controle. Um 

exemplo é a malha que controla o d50. 
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Um sistema de controle real de uma usina terá todos esses controles, locais e, 

muito mais programado, em seu DCS/PLC. A troca de dados entre o modelo e o sistema 

de controle é realizada através de dois objetos de comunicação, um para entradas e 

outro para saídas. A Figura 4.15 mostra o mesmo modelo usado anteriormente, mas 

expandido através da adição de objetos de entrada e saídas (I/O). Os objetos de I/O 

podem ser configurados para usar o protocolo de comunicação utilizado pelo hardware 

da planta DCS/PLC. 

Embora o modelo usado seja simplificado e apenas necessita de 

aproximadamente 20 pontos I/O, os simuladores de plantas reais normalmente têm 

vários milhares, sendo que algumas vezes dezenas de milhares de pontos I/O e todos se 

comunicam com a DCS/PLC em tempo real. 

No início da modelagem, todos os pontos de I/O são colocados no modelo, 

porém os mesmos não estão ativos, ou seja, não estão comunicando com o DCS/PLC, e 

os objetos de controle de entrada passam os valores fornecidos pelos controladores 

locais, interruptores e controles deslizantes para elementos de controle (válvulas, 

motores, etc.). Na Figura 4.15, estes pontos de I/O pontos são mostrados com quadrados 

vermelhos.  

No processo de verificação das lógicas de controle, cada ponto de I/O pode ser 

trocado de "local" para "comunicação". Desta maneira, cada ponto de cada lógica de 

controle pode ser verificada e testada individualmente. Na Figura 4.15, três pontos I/O 

relacionadas com a malha de controle cascata são mostrados no modo de comunicação  

(ver destaque I/O sem elementos quadrados vermelhos). Os dois controladores PID 

locais (d50 e densidade) estão em modo stand-by pelo fato do controle estar sendo 

realizado pelos DCS.  

Por experiência em projetos, é de senso comum que a verificação das lógicas 

realizadas com o auxilio de um simulador dinâmico podem eliminar mais de 80% dos 

erros no projeto do sistema de controle antes do início do comissionamento da planta.  

Na Tabela 4.2 são listados os principais benefícios de se utilizar um simulador 

dinâmico para fazer a verificação e avaliação das lógicas de controle de PLC/DCS.  

 



44 
 

 

Figura 4.15 – Modelo Dinâmico com objetos de Entrada e Saída para comunicação DCS/PLC. 

 



 

Tabela 4.2 – Comparação dos recursos para verificação de lógicas

 

Usar modelos dinâmicos para verificação do DCS/PLS provou economizar 

tempo e dinheiro para diversas empresas. Como exemplo, temos ótima

plantas de papel e celulose, onde em um primeiro caso, um cliente foi capaz de partir a 

planta em 16 dias em vez de 90 dias, além do fato de alcançar a capacidade de projeto 

de produção no prazo de um mês. Em outro caso, um cliente foi capa

três semanas, em tempo de comissionamento da planta.

 

Figura 4.16 – Arquitetura do Sistema de Simulação de Processos e Treinamento de Operadores.

 

Comparação dos recursos para verificação de lógicas. 

Usar modelos dinâmicos para verificação do DCS/PLS provou economizar 

tempo e dinheiro para diversas empresas. Como exemplo, temos ótimas referência

plantas de papel e celulose, onde em um primeiro caso, um cliente foi capaz de partir a 

planta em 16 dias em vez de 90 dias, além do fato de alcançar a capacidade de projeto 

de produção no prazo de um mês. Em outro caso, um cliente foi capaz de reduzir em 

três semanas, em tempo de comissionamento da planta. 

Arquitetura do Sistema de Simulação de Processos e Treinamento de Operadores.
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Usar modelos dinâmicos para verificação do DCS/PLS provou economizar 

referências em 

plantas de papel e celulose, onde em um primeiro caso, um cliente foi capaz de partir a 

planta em 16 dias em vez de 90 dias, além do fato de alcançar a capacidade de projeto 

z de reduzir em 

 

Arquitetura do Sistema de Simulação de Processos e Treinamento de Operadores. 
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Com mais este recurso de comunicação, substituímos o sistema de controle, os 

hardwares (PLC/SDCD) que serão representados por um emulador de controle do 

próprio fabricante e ao invés de conectar aos instrumentos e equipamentos de campo, 

conectamos o sistema de controle ao simulador dinâmico de processos, conforme 

esquematizado na Figura 4.16. Temos então o mesmo ambiente de operação que o 

operador teria da sala de controle, porém agora a operação é de uma planta virtual, onde 

se pode errar e principalmente, aprender com os erros sem causar perdas de produção ou 

riscos relacionados a saúde e segurança das pessoas e equipamentos. 

 

4.5. Treinamento operacional 

 

Como resultado dos testes realizados DCS/PLC, todos os controles estão 

verificados e liberados. Nesta fase, o modelo comunica através do software real planta 

de controle. Os operadores podem usar o mesmo sistema de controle existente na planta 

real para interagir com o simulador dinâmico de processo. Então o simulador está 

pronto para ser usado como uma ferramenta de treinamento para os operadores do 

processo. Os principais itens que poder ser realizados com um sistema deste tipo para 

treinamento são listados abaixo: 

• Aprender os procedimentos de partida e parada; 

• Aprender a diagnosticar, corrigir falhas de processo e falhas de 

equipamentos em um ambiente virtual à prova de falhas, 

• Aprender os procedimentos de emergência, 

• Aprender a dinâmica real do processo e desenvolver uma sensação de 

tempo de resposta real do processo, 

• Ganhar a compreensão do processo e as interações entre os 

equipamentos. 

O simulador dinâmico aumenta o processo de aprendizagem, envolvendo 

ativamente os operadores e fornecendo feedback imediato, sem riscos para a produção. 

Além disso, com uma boa manutenção, o simulador de treinamento pode ser usado ao 

longo dos vários anos de operação de uma planta de beneficiamento de minério, para 

treinar operadores recém-contratados em um ambiente virtual idêntico ao real e ajudá-

los a se tornar rapidamente profissionais “experientes” no controle do processo. 
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Figura 4.17 – Modelo OTS.  
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O treinamento do operador é realizado melhor se utilizado uma ferramenta ou 

software para esta aplicação. Neste trabalho utilizamos um software com interface 

amigável (Figura 4.18). Este software é baseado em um banco de dados consolidado, 

incluindo notas e certificação, bem como cenários específicos de formação dos 

operadores por área de atuação. Este é capaz de medir as respostas do operador para 

vários cenários de treinamento e gerar de problemas no processo para verificar as 

atitudes que o operador irá realizar. O instrutor ajuda a ensinar e treinar os operadores 

para os procedimentos de partida e parada antes do comissionamento da planta, 

garantindo que a partida seja feita com operadores treinados e “experientes” mesmo que 

o processo estudado e planta sejam novos e únicos. 

 

 

Figura 4.18 – Interface de Instrução do IDEAS Instructor. 

 

A formação utilizando simuladores dinâmicos é conhecida por aumentar a 

eficácia da aprendizagem e reduzir o tempo de treinamento entre 30% e 70% 

(dependendo do caso estudado) em comparação com a formação através de salas de 

aula. 



 

Em uma planta de beneficiamento

simulador para praticar o sequenciamento de partida, parada e 

anteriores à partida real da planta

aleatórias foi desenvolvido para testar a competência do operador 

toda a metodologia de formação. As questões do teste foram dadas

sendo uma vez antes de qualquer treinamento, uma vez após o treinamento 

aula com auxilio de computadores

mais uma vez após o treinamento no

claramente que o treinamento em simulador fez uma notável melhoria na competência 

do operador: 

 

Tabela 4.3 –

 

4.6. Otimização das operações e do uso de energia

 

Depois da planta estar 

em atualizado com as modificações 

custo muito baixo. O modelo 

usado como uma ferramenta 

estudarem potenciais melhorias e solucionar 

processo conhecidos. As configurações de novas rotas de

controles podem ser rapidamente avaliadas

sistema de controle da planta. Isto permite um processo contínuo de melhorias 

processo da planta de beneficiamento

 

 

 

beneficiamento de cobre no Peru, os operadores utilizaram o 

praticar o sequenciamento de partida, parada e emergência 

real da planta. Um teste padronizado com cerca de 300 perguntas 

para testar a competência do operador no processo 

de formação. As questões do teste foram dadas em três 

antes de qualquer treinamento, uma vez após o treinamento 

aula com auxilio de computadores (computer based training - CBT), e, em seguida, 

ais uma vez após o treinamento no simulador de processos. Os resultados mostraram 

claramente que o treinamento em simulador fez uma notável melhoria na competência 

– Comparação entre os tipos de treinamento. 

 

Otimização das operações e do uso de energia 

estar em operação total, o modelo dinâmico pode ser mantido 

com as modificações realizadas nas plantas ou expansões (as built

custo muito baixo. O modelo também pode ser facilmente dissociado do OTS e ser 

usado como uma ferramenta para o centro de controle ou engenheiros de processo

potenciais melhorias e solucionar qualquer deficiência encontrada no

As configurações de novas rotas de processo e melhorias nos 

rapidamente avaliadas, validadas e transferidas de volta para o 

sistema de controle da planta. Isto permite um processo contínuo de melhorias 

beneficiamento de minérios. 
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de cobre no Peru, os operadores utilizaram o 

 nos meses 

. Um teste padronizado com cerca de 300 perguntas 

no processo durante 

três intervalos, 

antes de qualquer treinamento, uma vez após o treinamento em sala de 

), e, em seguida, 

s mostraram 

claramente que o treinamento em simulador fez uma notável melhoria na competência 

modelo dinâmico pode ser mantido 

s built) a um 

pode ser facilmente dissociado do OTS e ser 

de processo 

encontrada no 

processo e melhorias nos 

s de volta para o 

sistema de controle da planta. Isto permite um processo contínuo de melhorias do 
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5. CONCLUSÃO 

 

Através das informações apresentadas nos capítulos anteriores pode se concluir 

que são vários os ganhos mensuráveis através da utilização de um software de 

simulação dinâmica em projetos de plantas de beneficiamento de minérios, sendo o 

mesmo passível de utilização em todas as etapas do projeto segundo a metodologia 

FEL. 

É possível o uso de simulações em estado estacionário na primeira etapa do 

projeto segundo a metodologia FEL, porém simulações em estado dinâmico oferecem 

uma gama de recursos novos e modernos que facilitam o trabalho dos engenheiros de 

projeto, engenheiro de controle e automação e operadores. 

Os benefícios do uso da simulação em cada fase de um projeto de uma planta de 

beneficiamento de minério foram descritos e podem ser resumido por: 

• Escolha do projeto que tem o melhor custo-benefício através da 

verificação das possíveis rotas de processo; 

• Redução de custos e problemas de dimensionamento na partida da planta 

através da avaliação do dimensionamento de equipamentos, garantindo 

assim a produção nominal da planta sem sobredimensionamento; 

• Otimização das malhas de controle e certificação do funcionamento da 

lógica de controle antes da implantação do projeto, gerando redução do 

tempo de start up; 

• Ferramenta de treinamento eficiente, aumento assim a performance 

operacional devido a operadores treinados e “experientes” na operação 

da planta; 

• Otimização de gargalos da planta em funcionamento, podem ser testado 

virtualmente, antes de serem implantados no campo. 

A simulação dinâmica de processo através do software IDEAS permite: a 

criação de planta de beneficiamento mineral virtual através de um modelo dinâmico 

fidedigno ao processo real, permitindo assim a realização de vários estudos, testes e 

treinamentos através de uma plataforma configurável e confiável. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Durante a realização deste trabalho, surgiu a ideia de realizar um modelo 

dinâmico padrão, com o auxilio da ferramenta apresentada, para a aplicação em vários 

tipos de minérios. O objetivo deste modelo dinâmico padrão seria ser uma ferramenta de 

auxilio a pesquisadores, o qual poderia ajudar a fornecer dados concretos e com 

embasamento teórico para validar as novas teorias sobre as dissertações e teses 

defendidas respectivamente pelos mestrandos e doutorandos. 
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