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RESUMO 

 

 

 A produção de brita para construção civil na região metropolitana de São 

Paulo (RMSP) é uma tarefa desafiadora: de um lado, as crescentes pressões da 

sociedade e das questões ambientais e, de outro, os baixos preços e parâmetros de 

qualidade impostos pelo mercado fazem a indústria de agregados perseguir, cada 

vez mais, custos de operação baixos que se traduzam em vantagem competitiva. 

 Seja na otimização de intalações existentes, seja em novos projetos de 

instalações, vem se acentuando o uso de simuladores de circuitos de britagem. A 

automação das instalações produtoras de agregados da RMSP também se mostra 

como uma tendência irreversível. Neste contexto, este trabalho apresenta um 

simulador dinâmico de circuitos de britagem, desenvolvido para auxiliar as tarefas de 

otimização, automação e mesmo projeto de instalações produtoras de agregados. 

 AggXtream, um novo simulador dinâmico de circuitos de britagem, foi 

desenvolvido com os mais modernos modelos matemáticos de britagem atualmente 

disponíveis, e traz consigo um conjunto de rotinas de calibração desses modelos 

que utiliza técnicas de inteligência artificial. 

 

Palavras-chave: Britagem. Separação sólido-sólido. Modelagem matemática. 

Otimização. Simulação computacional.  

 



 

ABSTRACT 

 

 

 The production of aggregates for civil construction in the metropolitan region of 

São Paulo (RMSP) is a challenging task: from one side, growing pressures of society 

and environmental issues and, from another, low prices and quality standards 

demanded by the market make the aggregate industry pursue, even more, low 

operating costs that turn into competitive advantage. 

 Either in the optimization of existing plants or new projects, the use of 

simulators of mineral comminution circuits is becoming widespread. The automation 

of RMSP’s aggregates operations has also become an irreversible trend. Within this 

context, the present work describes the development of a dynamic simulator for 

crushing circuits, aiming to be used in the optimization, automation and project of 

aggregates plants. 

 AggXtream, a new dynamic simulator of crushing circuits, has been built with 

the most modern mathematical models of crushing currently available. It also 

incorporates model calibration routines that use artificial intelligence techniques. 

 

Keywords: Crushing. Solid-solid separation Mathematical modeling. Optimization. 

Computer simulation. 
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1 Introdução e objetivo 

 

 

 A indústria de agregados na região metropolitana de São Paulo vem 

enfrentando desafios crescentes. Por um lado, a demanda por produtos de melhor 

qualidade, capacidade de atendimento e preços baixos; por outro, a legislação 

ambiental cada vez mais restritiva e a constante urbanização do entorno das 

instalações produtoras constituem também preocupações contínuas para a indústria 

de agregados. 

 Neste contexto, terá uma grande vantagem competitiva o produtor que obtiver 

as maiores produções de seu conjunto de equipamentos sem incorrer em aumentos 

proporcionais de custos de operação. 

 A Holcim (Brasil), em 2002, teve uma preocupação especial em aumentar a 

produtividade da sua operação em Mairiporã. Para tanto, desenvolveu e implantou 

com sucesso um projeto de automação e controle na Unidade Mairiporã. Um 

subproduto desse projeto (pois não fazia parte do escopo dos trabalhos) foi o 

desenvolvimento de recursos para a modelagem e simulação dinâmica de circuitos 

de britagem e peneiramento a fim de se estudar, otimizar e escolher uma estratégia 

de controle para esses tipos de circuitos, largamente empregados na produção de 

agregados. 

 O objetivo desta dissertação é descrever o desenvolvimento do trabalho de 

modelagem e simulação dinâmica e sua utilidade para a indústria de agregados, 

utilizando sempre que possível dados da Unidade Mairiporã da Holcim (Brasil), 

empresa que empregou com sucesso os recursos descritos neste texto. 

 Os capítulos 3 e 4 tratam da modelagem e da simulação de sistemas, sendo 

que o capítulo 4 trata especificamente dos processos de britagem e de 

peneiramento em regime estacionário, além de abordar a calibração de modelos 

matemáticos. O capítulo 5 discute brevemente a automação e controle de 

instalações de britagem, a dinâmica de processos e o hoje onipresente controlador 

PID digital. Depois desses capítulos de fundamentos, o capítulo 6 apresenta a 

biblioteca AggXtream de modelos para a simulação dinâmica de circuitos de 

britagem, e os aspectos fundamentais do sistema, bem como suas limitações, são 

discutidos nas demais seções do capítulo. Finalmente, a calibração e a validação do 
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sistema desenvolvido são discutidos nos capítulos 7 e 8 através de um estudo de 

caso, ao qual se seguem as considerações finais do trabalho. 
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2 Breve histórico da Holcim (Brasil) 

 

 

 O grupo suíço Holderbank Financière Glaris S.A., controlador da Holcim 

(Brasil) S.A., nasceu em 1912 na vila de Holderbank, em Aargau, na Suíça. 

 O grupo iniciou suas atividades no Brasil com a aquisição, em 1950, da 

Cimento Ipanema, localizada em Sorocaba (SP). Com a inauguração, em 1974, de 

uma nova fábrica em Pedro Leopoldo (MG), consolidou definitivamente a sua 

presença no mercado brasileiro, iniciando a construção de um símbolo de qualidade 

da indústria cimenteira nacional com a marca Ciminas. A Cimento Nacional de Minas 

- “Ciminas” - se tornou modelo do setor no Brasil e o rápido crescimento da demanda 

na década de 70, motivou a ampliação das instalações em Pedro Leopoldo, 

atingindo, no início da década de 80, a capacidade de 3 milhões de toneladas de 

cimento por ano, com as duas fábricas. 

 Na década de 90, a conjuntura econômica do País criou novas perspectivas 

de crescimento do mercado cimenteiro nacional, levando a empresa a reavaliar seus 

projetos de expansão. Em 1996, a Holcim, então “Holderbank”, adquiriu, através da 

Ciminas, as três fábricas da Companhia de Cimento Portland Paraíso, localizadas 

em Barroso (MG), Cantagalo (RJ) e Vitória (ES). Nasceu, dessa forma, a Holdercim 

Brasil S.A., hoje Holcim (Brasil) S.A., posicionada de imediato como uma das 

maiores indústrias de cimento do país. Atualmente, com presença em mais de 70 

países em todos os continentes e com novas aquisições de empresas de cimento e 

agregados, a Holcim consolidou-se como uma das maiores empresas de cimento, 

concreto e agregados do mundo. 

 A Holcim (Brasil) – Divisão Agregados conta hoje com três unidades 

produtoras de brita de granito para a construção civil: Unidade Mairiporã, Unidade 

Sorocaba e Unidade Magé. A Unidade Mairiporã será descrita na parte prática deste 

trabalho, nos capítulos 7 e 8, como um estudo de caso. 

 A Holcim (Brasil), representada na pessoa do gerente-geral da Divisão 

Agregados, Osvaldo Yutaka Tsuchiya, gentilmente permitiu o uso de várias 

informações, números e figuras apresentadas neste trabalho. 
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3 Modelos, sistemas e simulação 

 

 

 A maior parte do esforço deste trabalho concentrou-se no desenvolvimento e 

na descrição de modelos de operações unitárias que comumente aparecem nos 

circuitos de britagem. 

 Mas o que é um modelo e por que da sua importância? Conforme a definição 

de Ziman (1996 apud CASTRUCCI, 2005, p. 3) 

[...] a menor porção da realidade é tão complexa que precisamos de vários 
modelos para poder pensá-la. [...] Um modelo não é a tradução completa e 
fiel da realidade; é uma analogia, uma metáfora; é uma hipótese de trabalho 
que permite explicar ou prever conseqüências; a força de um modelo 
depende de quão acertadas são suas previsões. Um modelo é um guia para 
o pensamento, a ser continuamente usado e validado pelo confronto com a 
realidade. 
 

 Dessa forma, um modelo nada mais é que uma abstração, uma construção 

intelectual sobre uma realidade. Modelos podem ser representados por diagramas, 

tabelas, figuras, ábacos etc. Neste trabalho foram considerados modelos 

matemáticos, ou seja, a equação ou conjunto de equações usado para representar 

uma determinada operação unitária ou processo integrado. Os modelos matemáticos 

aqui empregados são computacionais, isto é, modelos cuja estruturação matemática 

possa ser representada em computadores digitais de tal maneira que sistemas 

possam ser criados e simulados. 

 Neste ponto introduzimos os termos sistema e simulação. Segundo Hornby 

(1967 apud CASTRUCCI, 2005, p. 9), um sistema “[...] é um grupo de objetos ou 

partes trabalhando juntas, em base regular.” Já simulação é um conceito mais amplo 

que modelagem; simular é o mesmo que imitar a realidade, e isso pode ser feito sem 

o uso de abstração matemática ou de modelos quantitativos. 

Assim sendo, neste trabalho entende-se como sistema cada operação 

unitária, seu conjunto bem como os modelos matemáticos criados para descrevê-los. 

Entende-se ainda simulação como a mimetização digital da realidade. 

Na construção de modelos, freqüentemente várias simplificações são 

necessárias em virtude da complexidade do sistema que se deseja estudar e isso 

não é diferente no Tratamento de Minérios. O engenheiro de processos tem que 

buscar uma solução de compromisso entre o tempo e o esforço dispendidos na 
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construção de um modelo e seu uso futuro, isto é, o quão exato o modelo tem que 

ser. 

Seguem alguns motivos pelos quais modelos matemáticos são úteis para a 

análise de processos (SEBORG; EDGAR; MELLICHAMP, 1989): 

 

1. Proporcionam um melhor entendimento do processo. Um modelo pode 

ser analisado ou simulado em computador e seu comportamento, ao menos 

aproximadamente, pode ser investigado sem se causar empecilhos à 

produção ou se colocar pessoas em situações de risco; 

2. Podem ser usados para o treinamento de operadores. Operadores podem 

ser treinados para operar processos complexos através de um ambiente de 

simulação. Diversas situações podem ser imaginadas e testadas em gabinete 

sem a necessidade de se colocar pessoas ou equipamentos em risco; 

3. Auxiliam na escolha de uma estratégia de controle. Um modelo pode ser 

usado na avaliação de estratégias de controle concorrentes, na escolha de 

variáveis manipuladas e controladas. A especificação da lei de controle e 

mesmo dos parâmetros do controlador podem ser muito facilitados com o uso 

de modelos matemáticos e simulação; 

4. Podem ser usados em estudos de otimização. Modelos, mais notadamente 

aqueles ditos estacionários ou de regime estacionário (não intervêm a variável 

tempo nem eventos externos), são muito usados para estudos de otimização 

onde se busca uma estratégia de operação cujo objetivo seja a minimização 

de custos ou a maximização da produção, de receitas, etc. Embora com mais 

dificuldades, modelos dinâmicos também podem ser utilizados para esse fim. 

5. Podem ser usados em projetos. Embora não citado por Seborg; Edgar e 

Mellichamp (1989), modelos também podem ser usados em projetos, desde 

que haja um banco de dados com informações de operações similares a que 

esteja em projeto ou dados de operação em planta piloto. 

 

 

3.1 Métodos de modelagem 

 

 



17 

As dificuldades do processo de modelagem começam na definição das 

fronteiras com o ambiente, as quais são arbitrárias, mas é através delas que matéria 

ou energia fluirá pelo sistema. Uma definição inadequada das fronteiras com o 

ambiente poderá levar um modelo a ficar restrito ou complexo demais, inutilizando-o. 

Passada essa etapa, um método de modelagem tem que ser escolhido. Dois 

métodos estão disponíveis, a saber: bottom-up e top-down. No método bottom-up, 

modelam-se primeiro os subsistemas mais simples, integrando-os até que o sistema 

mais complexo esteja construído; este é o método adotado neste trabalho. A outra 

abordagem, o método top-down, é o oposto; parte-se das características mais gerais 

do sistema em questão e, por refinamento, segue-se detalhando as demais partes 

do sistema. 

Modelos quantitativos das operações de britagem e peneiramento, bem como 

de outras operações unitárias do Tratamento de Minérios, são de natureza 

fenomenológica ou empírica. Nos primeiros, os fenômenos que ocorrem em um 

determinado processo são parametrizados com base nas variáveis que podem ser 

medidas ou calculadas, através da busca das interações das partes do sistema entre 

si e com ambiente. Já no método empírico, toma-se como princípio que é mais 

simples ignorar a estrutura (ou é muito difícil considerar a estrutura) e modelar a 

partir da adoção de funções que, a partir das variáveis que se suspeitam envolvidas 

no processo e de respostas globais medidas em experimentos, representem as 

relações entre as entradas e saídas do sistema. Evidentemente, não há nada de 

errado em um modelo fenomenológico apresentar algum grau de empiricismo, 

muitas vezes o que se está tentando modelar é tão complexo que fica tentador o uso 

de equações matemáticas empíricas para se representar parte do sistema; dessa 

forma surgem os assim denominados modelos híbridos. 

 

 

3.2 Classes de sistemas 

 

 

 Conforme enfatizado anteriormente, sistemas estacionários ou de regime 

estacionário são aqueles que representam determinados estados, ou seja, onde a 

variável tempo não aparece e não há a influência de eventos externos. No presente 



18 

trabalho o foco recai sobre sistemas dinâmicos, ou seja, interessa-nos a evolução de 

certas variáveis no tempo. 

 Alguns outros sistemas dinâmicos têm variáveis que se alteram com o  tempo 

não por causa da passagem do tempo em si, mas devido à ocorrência de eventos 

externos que disparam outros internos; tais sistemas são ditos de eventos discretos 

e obedecem a regras lógicas (CASTRUCCI, 2005). Tais sistemas não serão 

abordados neste trabalho. 

 Os sistemas podem ser classificados em determinísticos, quando são 

descritos por funções matemáticas, e em estocásticos, quando são descritos através 

de distribuições de probabilidades. Outra classificação inclui sistemas lineares e não 

lineares; um sistema será dito linear quando valer o princípio da superposição, isto é, 

se a resposta à soma de dois sinais de entrada é igual à soma das respostas aos 

dois sinais considerados isoladamente. 

 A Figura 1, adaptada de Moraes e Castrucci (2001), apresenta uma proposta 

de classificação geral dos sistemas. Os blocos que contêm contorno vermelho são 

os que nos interessam neste texto. 
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Figura 1. Classificação dos sistemas, adaptada de Moraes e Castrucci (2001) 

SISTEMAS 

Estáticos Dinâmicos 

“Acionados por 
eventos” 

“Acionados pelo 
tempo” 

Discretos no Tempo Contínuos no 
Tempo 

Não lineares Lineares 

Estocásticos Determinísticos 
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4 Modelagem de processos de britagem e de peneiramento 

em regime estacionário 

 

 

4.1 Modelagem da britagem 

 

 

 Assim como outros manuais de fabricantes de equipamenos, o “Manual de 

Britagem” da Metso Minerals (antigo “Manual de Britagem Faço”), sexta edição 

(2005) (MANUAL ..., 2005) traz, para diversos modelos de britadores, as 

correspondentes distribuições granulométricas seja em função da APF1 ou da APA, 

do tipo de material e câmara de britagem. Essas curvas granulométricas são 

empíricas, e ainda que haja justificativas teóricas para elas, tais justificativas não 

foram usadas na obtenção das curvas (CHAVES, 1999). 

 Não obstante sua natureza empírica, tais curvas constituem um modelo 

matemático de distribuição granulométrica de produtos de britagem. Goto e Sampaio 

(1986 apud CHAVES, 1999, p. 448) descrevem duas equações de autoria de Fred 

Bond para a previsão do P80 do produto de britagem para britadores giratórios e 

cônicos. 

 Para os britadores da família dos giratórios, tem-se: 

( )0,4WI0,04APA25400P80 +×××=      (4.1-1) 

Onde P80 é dado em µm, APA em polegadas e WI em kWh/sht. 

 Para os britadores cônicos, tem-se: 

( )
APF27e

0,70,02WI7eAPF25400
P80

×−

+×××
=      (4.1-2) 

Onde e é a excentricidade, dada em polegadas. 

 As equações acima, combinadas com curvas do tipo Gaudin-Schuhmann ou 

Rosin-Rammler, podem ser usadas para a criação de modelos de britagem que 

sejam sensíveis a mudanças de abertura do equipamento e de propriedades físicas 

do material. Esse aspecto será tratado em maior detalhe no Capítulo 6. 

                                                 
1 APF significa abertura na posição fechada e APA, abertura na posição aberta. 
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 Uma outra abordagem, bastante diferente da discutida acima, é aquela 

adotada nos modelos ditos de balanço populacional. Esses modelos são baseados 

nos fenômenos que atuam sobre populações de partículas. Em equipamentos de 

cominuição, depois de eventos de quebra, as partículas se redistribuem nas frações 

mais finas, gerando uma nova distribuição granulométrica. Essa abordagem, 

aplicada a todas as frações graulométricas, descreve a redistribuição das partículas 

fragmentadas depois de um evento de quebra. 

 Em processos de classificação, as variáveis de processo e a geometria dos 

equipamentos determinam a intensidade das forças que atuam sobre as partículas 

que são assim encaminhadas ao fluxo de grossos ou de finos. 

 O modelo de balanço populacional originou duas vertentes principais de 

aplicações para a modelagem de equipamentos de cominuição. A primeira, de 

Austin e seus colaboradores e a segunda de Whiten e a escola australiana. Austin 

foi o pioneiro do assim denominado modelo cinético enquanto Whiten criou o modelo 

do misturador perfeito (DELBONI JR., 2006). 

 No presente trabalho será descrito apenas o modelo de Whiten para 

britadores, que inclui dois grupos principais de variáveis, quais sejam: aquelas 

relativas ao equipamento e as que se referem às características físicas do material a 

ser britado. 

 Chaves (1999) faz uma descrição concisa e clara do processo de britagem – 

o único processo de cominuição de que trata este texto – que assim contribui para o 

entendimento do modelo fenomenológico. Seja o britador de mandíbulas, giratório 

ou cônico, forças de compressão são aplicadas às partículas enquanto a mandíbula 

fixa e a móvel (ou manto e cone) se aproximam e se afastam, de modo que: 

 

• As partículas presas (selecionadas) entre as superfícies britantes são 

quebradas; 

• Os fragmentos gerados fluem pela câmara de britagem abaixo; parte deles sai 

do britador compondo parte do produto de britagem e outra parte é aprisionada 

(selecionada) pelas superfícies britantes e, então; 

• O ciclo se repete. 

 

O modelo de britador representa essa seqüência de eventos atribuindo a 

cada intervalo granulométrico uma probabilidade de ser aprisionado (i.e., 
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selecionado ou classificado, termo que será empregado doravante) entre as 

superfícies britantes. Assim, partículas muito grossas sempre são selecionadas, 

partículas muito finas saem do processo sem serem britadas e partículas de 

tamanho intermediário têm uma probabilidade de serem selecionadas, probabilidade 

esta que aumenta conforme aumenta o tamanho das partículas. A Figura 2, 

adaptada de Napier-Munn et al. (1996) ilustra o que foi descrito até aqui. 

 
Figura 2. Funções Classificação e Quebra no processo de britagem 

 

 As funções Quebra e Classificação são apresentadas em detalhe nas seções 

que se seguem. 

 

 

4.1.1 A função Quebra 

 

 

 A função Quebra depende da forma como as partículas são fragmentadas 

que, de acordo com King (2001), são as seguintes: 

 

a) A clivagem, que consiste na quebra de uma única partícula através de um único 

impacto. Algumas partículas menores são geradas. 

Produto 

Produto 

Alimentação 

Classificação Quebra 

Classificação Quebra 

... 
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b) A quebra de uma única partícula seguida da quebra de alguns dos fragmentos 

gerados em um único evento de quebra, denominada um evento de quebra do 

tipo uma partícula, um impacto. 

c) Repetidos eventos do tipo (b). 

d) A quebra de partículas como ocorre nos equipamentos de cominuição, ou seja, 

várias partículas sendo cominuídas concomitantemente. 

 

 Em processos de britagem, a compressão é o principal mecanismo de 

fragmentação, muito embora em britadores cônicos os esforços cisalhantes 

intervenham de maneira significativa. 

 A função Quebra B(x,y) é definida como a fração de partículas-filhas menores 

que x resultantes de um evento de quebra do tipo (b) ao qual foi submetida uma 

partícula de tamanho y. Para caracterizar-se essa função, vários eventos de quebra 

do tipo (b) seriam realizados, conforme o item (c) acima. Para se determinar a 

função Quebra, alguns ensaios de caracterização tecnológica foram criados. Napier-

Munn et al. (1996) traz uma descrição detalhada de dois deles: o Twin Pendulum 

Test e o Drop Weight Test, o último sendo hoje mais empregado devido às 

vantagens que apresenta (NAPIER-MUNN et al., 1996, p. 78). 

 Atualmente, os modelos fenomenológicos de britagem mais bem sucedidos 

são justamente os que empregam, para a função Quebra, um modelo empírico. 

Conforme já dissemos, mesmo nos modelos ditos fenomenológicos há algum grau 

de empiricismo, dada a complexidade dos fenômenos que se pretende representar. 

Ainda assim, não obstante o uso de equações matemáticas empíricas, o modelo 

continua sendo fenomenológico, pois o foco é o fenômeno físico do processo. 

 Há dois modelos empíricos muito bem sucedidos na descrição da função 

Quebra, discutidos adiante. Ambos se baseiam na hipótese de que a função Quebra 

é predominantemente determinada pela quantidade de energia aplicada no evento 

de quebra do tipo uma partícula, um impacto e, secundariamente, pela natureza do 

material. Embora a natureza do material seja muito importante, para muitos materiais 

comumente sujeitos à britagem, essa hipótese é uma excelente aproximação. Em 

outras palavras, para minérios provenientes de rochas sãs e competentes, assume-

se que a função Quebra dependa muito mais da energia aplicada ao evento de 

quebra do que da natureza da rocha em questão. 
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 Baseados nesses pontos, são descritos a seguir dois modelos empíricos para 

a função Quebra. 

 

 

O modelo de mistura de populações 

 

 

 O modelo de mistura de populações baseia-se na combinação de partículas 

resultantes do evento de quebra do tipo uma partícula, um impacto. O resultado é a 

soma de duas populações de partículas: a primeira originada de fraturas por 

clivagem e a segunda por forças de atrito. Essa última surge por esforços 

cisalhantes ou impactos de baixa energia. 

 O modelo de mistura de populações parte do pressuposto de que a 

distribuição granulométrica de cada população de partículas assim originada possa 

ser representada pela seguinte relação: 
n

y

x
y)B(x, 








∝      (4.1-3) 

Onde B(x,y) é a fração de partículas menores que x originadas de partículas de 

tamanho inicial y. 

 A distribuição granulométrica da população de partículas gerada no evento de 

quebra pode então ser obtida através do uso de um fator que representa o peso de 

cada uma das duas populações que compõem a população total. Assim, temos: 
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=      (4.1-4) 

Onde o fator K pode ser interpretado como a fração de partículas que compõe a 

parcela fina da população total. Nesse caso, o primeiro termo seria tomado como a 

distribuição granulométrica da fração fina. Quanto maior o valor de K, maior a 

importância dos esforços cisalhantes e da cominuição interpartículas no 

equipamento de britagem. A Figura 3 apresenta um exemplo da função Quebra. 
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Figura 3. Função Quebra típica usada na modelagem da britagem 

 

 A função Quebra como descrita até aqui é considerada independente do 

tamanho original da partícula (o termo y da equação 4.1-4), bem como da natureza 

do material. A função assim definida depende somente do quociente x/y, ou seja, o 

modelo está normalizado em relação ao tamanho e à energia aplicada ao evento de 

quebra. 

 Há casos em que o modelo da equação 4.1-4 não adere bem aos dados 

disponíveis. King (2001) e Napier-Munn et al. (1996) discutem os efeitos do tamanho 

inicial da partícula, natureza do minério, lamelaridade e variações do modelo nesses 

casos. 

 Segundo King (2001), valores típicos dos parâmetros da equação 4.1-4 são n1 

aproximadamente 0,5 e n2 aproximadamente 4,5 para britadores standard ou 2,5 

para britadores cônicos do tipo short-head. Ainda segundo o mesmo autor, o valor 

de K é dependente do tipo e do tamanho do britador. O fator K seria, na verdade, 

dependente da operação que se deseja modelar, mas tais correlações ainda não 

foram estudadas em detalhe. Entretanto, um fator K constante é adequado na 

maioria dos casos. 

 

 

Modelos baseados na energia de impacto 
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 Segundo King (2001), ensaios com o Twin Pendulum e o Drop Weight Tester 

(DWT) mostraram que a função Quebra é determinada pela energia aplicada no 

ensaio. As demais variáveis tais como tamanho inicial da partícula, formato das 

partículas e tipo de material têm importância secundária. 

 O DWT foi inicialmente empregado no Julius Kruttschnitt Mineral Research 

Center para avaliar as características da cominuição de minérios. O DWT consiste 

em um peso de aço montado em duas guias lateriais, protegido por painéis de 

acrílico e chumbado em uma base de concreto, conforme ilustra a Figura 5. Um 

dispositivo elétrico é usado para suspender o peso a uma altura desejada, e o peso 

é então liberado por um dispositivo pneumático para cair em queda livre, quebrando 

a partícula que está no anteparo na base do aparelho. 

 Variando-se a altura ou o peso de aço (cujo padrão é de 20 kgf), energias 

específicas compreendidas entre 0,001 a 41,2 kWh/t podem ser obtidas (NAPIER-

MUNN et al., 1996, p. 77). Depois da preparação da amostra, que consistirá de 50 a 

100 kg de material, a massa média m , em gramas, de cada partícula pertencente a 

um dado conjunto é calculada e, tomando-se como base a energia específica de 

cominuição que se deseja aplicar, a altura do peso a ser liberado é determinada por: 

cs
d

i E
0,0272M

m
h =  

onde hi é a altura de liberação do peso, em cm, Md é a massa do peso, em kg, e Ecs 

é a energia específica de cominuição, em kWh/t. 

 Os modelos baseados na energia de impacto têm como característica a 

realização de ensaios de fragmentação de partículas individuais cujo objetivo é obter 

uma matriz normalizada que represente as caraterísticas de fragmentação de um 

determinado minério. 

 Assim, a partir de ensaios de fragmentação por impacto sob condições 

normalizadas, são obtidas relações entre o parâmetro t10, que representa a fração 

passante na malha igual a 1/10 do tamanho original da partícula, e os demais 

parâmetros tn. Trata-se portanto de uma normalização das características de 

fragmentação do minério, uma vez que independe do tamanho das partículas. A 

relação entre t10 e os demais parâmetros tn pode ser apresentada na forma de 

matrizes ou como na Figura 4, por intermédio de um gráfico. 
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 Nesta figura são apresentadas curvas de distribuição granulométrica 

normalizadas em função do parâmetro t10. Assim, para níveis de energia crescentes 

são obtidos produtos progressivamente mais finos, representados na Figura 4 por 

valores crescentes de t10, quais sejam, t10 igual a 10, 20 e 30. 
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Figura 4. Uma família de curvas-t10 para modelagem da britagem 

 

 
Figura 5. O Drop Weight Tester 

 

t10 
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 Uma vez determinadas as características de fragmentação do material, a 

modelagem da operação de um equipamento individual é baseada no nível de 

fragmentação obtido, ou seja, para cada tipo de britador e etapa do processo existe 

um t10 típico, assim como no modelo de mistura de populações existe um fator K 

típico. A Tabela 1 traz alguns valores típicos de t10 obtidos da modelagem de 

algumas operações industriais (DELBONI JR., 2006). 

 

Tabela 1 – Valores típicos de t10 em operações de britagem 

Britagem (estágio) Britador t10 

Primária Mandíbulas 5 a 10 

Secundária ou terciária Cônicos 10 a 15 

Terciária Cônicos2 25 

 

 Para efeito do presente trabalho será empregado o modelo da função Quebra 

baseado na mistura de populações. 

 Os parâmetros t10 e K podem ser correlacionados ao tipo de minério e a 

diversas variáveis operacionais. Assim, Napier-Munn et al. (1996) apresenta a 

seguinte equação que correlaciona t10 com variáveis de operação: 

38021o10 DFDTPHDAPFDt +++=      (4.1-5) 

Onde os Di, i=1, 2, 3 são constantes, TPH representa a vazão de sólidos de 

alimentação do equipamento e F80 o tamanho no qual passam 80% da alimentação. 

 Para a correta determinação das constantes Di são necessários vários 

ensaios em que se altere somente uma variável por vez e, além disso, um mesmo 

ensaio tem que ser repetido algumas vezes para se ter um nível de confiança 

estatística. O mais usual é admitir-se t10 (ou K) constante ou proporcional a APF, 

cujo resultado é adequado na maioria dos casos. Correlações como a descrita acima 

ainda não foram estudadas para a variável K (KING, 2001). 

 

 

                                                 
2 Britador operando afogado. 
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4.1.2 A função Classificação 

 

 

 De acordo com o diagrama da Figura 2, a segunda função a ser definida na 

modelagem da operação de britagem é a função Classificação. É intuitivo que, 

quanto maior a partícula, maior a probabilidade de a mesma ser aprisionada entre as 

superfícies britantes. Assim, quanto maior o tamanho da partícula maior a chance de 

a mesma ser classificada para o próximo evento de quebra, ou seja, a próxima 

retenção das mandíbulas, ou no caso de britadores giratórios/cônicos, a 

aproximação entre cone e manto. 

 Uma vez mais, a questão do grau de empiricismo nos modelos ditos 

fenomenológicos se coloca. Funções como a mostrada na Figura 6 são usadas com 

sucesso para descrever a probabilidade que uma classe de partículas ser 

classificada. 
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Figura 6. A função Classificação 

 

 Na Figura 6, o parâmetro K1 é o menor tamanho passível de ser classificado e 

K2 é o tamanho a partir do qual uma classe de partículas sempre será classificada. 

Analiticamente, a função classificação C(x) é descrita para cada tamanho de 

partícula x da seguinte forma: 

K1 K2 
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     (4.1-6) 

 O parâmetro K3 é assumido como constante, igual a 2,3, e tanto K1 como K2 

são diretamente proporcionais a APF. 

 O britador operando afogado terá constantes K1 e K2 diferentes da operação 

não afogada. Isto porque o afogamento da câmara de britagem acarreta o 

aparecimento da cominuição interpartículas e o aprisionamento de partículas que, 

em um regime não afogado, já teriam saído do britador. Assim, tanto K1 como K2 

diminuem com o afogamento do britador. 

 

 

4.1.3 Um modelo de britagem 

 

 

 A seguir é discutido um modelo genérico de britagem baseado nos conceitos 

até aqui apresentados. A seguinte notação será empregada: 

 

• pi
F = fração da alimentação no i-ésimo intervalo granulométrico. 

• pi = fração do produto de britagem no i-ésimo intervalo granulométrico. 

• M = massa de material retida na câmara de britagem. 

• bij = fracão das partículas do j-ésimo intervalo granulométrico que se 

encaminha ao i-ésimo intervalo granulométrico após um evento de quebra. 

• mi = fração de material contida na câmara do britador no i-ésimo intervalo 

granulométrico. 

• ci = c(dpi) = fração de material no i-ésimo intervalo granulométrico que é 

aprisionada entre as superfícies britantes para ser britada durante o próximo ciclo 

fechado do britador. 

• W = massa total da alimentação que é admitida durante um ciclo completo de 

abertura e fechamento do britador, sendo numericamente igual à massa de 

material descarregada, já que a operação é admitida em regime estacionário. 
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• dpi = tamanho caraterístico das partíclas contidas no i-ésimo intervalo 

granulométrico. 

 

 Nesse caso, o critério adotado para representar o tamanho caraterístico de 

uma faixa granulométrica será a média geométrica dos tamanhos extremos superior 

e inferior. Assim, se há n tamanhos di, ordenados em ordem decrescente de 

tamanho, os tamanhos representativos de cada intervalo granulométrico serão 

calculados da seguinte maneira: 

2n

2
1n

n

i1ii

3

2
2

1
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     (4.1-7) 

 Considerando-se a operação em regime estacionário, o balanço de massas 

para primeiro intervalo granulométrico em um ciclo aberto do britador, ou seja, 

durante um ciclo de descarga, será o seguinte: 

111 )Mmc(1Wp −=  

Logo, 

W

)Mmc(1
p 11

1

−
=  

E após o próximo ciclo de britagem, admitindo-se a operação em regime 

estacionário: 

1111
F
11 bMmcWpMm +=  

Ou 

111

F
11

bc1

p

W

Mm

−
=  

 Analogamente, para o próximo intervalo: 

22222111
F
22 bMmcbMmcWpMm ++=  

Ou seja, 
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−
=

W
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2  

 Generalizando-se o procedimento acima a todos os intervalos 

granulométricos, temos: 
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 A equação 4.1-9 pode ser resolvida seqüencialmente a partir do primeiro 

intervalo granulométrico e a distribuição granulométrica completa do britador 

calculada através da equação 4.1-8 acima. Para se determinar a função 

Classificação é comum estimarem-se os parâmetros – K1 e K2 – a partir das 

distribuições granulométricas da alimentação e do produto de britagem (KING, 

2001). Para esse fim, há diversas técnicas de calibração de modelos, que serão 

discutidas na seção 4.3. 

 Já a função Quebra B(x,y) para o cálculo dos parâmetros bij é utilizada como 

se segue: 

( ) ( )jij1iij dp,dBdp,dBb −= −      i≠j 

( )jjjj dp,dB1b −=  

 

 

4.2 Modelagem do peneiramento 

 

 

 A partir da distribuição granulométrica, da vazão mássica da alimentação, de 

algumas propriedades do material e de algumas características da peneira, modelos 

de peneiramento devem determinar a curva de partição e, conseqüentemente, as 

distribuições granulométricas e vazões mássicas do oversize e do undersize. 

 Napier-Munn et al. (1996) classifica os modelos de peneiramento em quatro 

categorias, a saber: 

 

1. Modelos probabilísticos: relacionados à probabilidade de uma partícula passar 

por uma certa abertura; 
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2. Modelos cinéticos: consideram a passagem do material pela tela da peneira 

como um processo cinético de certa ordem, analogamente às reações 

químicas; 

3. Modelos empíricos: obtidos através de experiências; geralmente consistem 

regressões múltiplas que levam à determinação da curva de partição; 

4. Modelos baseados na capacidade de peneiramento: usados no 

dimensionamento de peneiras para determinadas aplicações; não visam a 

simulação do peneiramento. 

 

 Os modelos do tipo 1 e 2 são geralmente complexos, envolvendo conceitos 

como o número de vezes que uma partícula é apresentada à tela, vazão mássica de 

alimentação por metro de largura da tela, distribuições de probabilidade, cinéticas de 

peneiramento nas regiões de estratificação e de peneiramento saturado entre os 

principais aspectos. Esses modelos requerem uma grande quantidade de dados 

experimentais para serem calibrados. Infelizmente, via de regra é muito difícil 

realizar amostragens em peneiras de instalações industriais. Há impedimentos tanto 

de ordem prática, tais como acesso aos fluxos de alimentação, oversize e undersize, 

controle das variáveis de interesse etc., quanto de ordem econômica. Esse último 

aspecto deve sempre ser considerado, principalmente na indústria de agregados, 

onde é difícil justificar a necessidade de se calibrar um modelo de peneiramento. 

Nesses casos os procedimentos não podem ser levados a cabo sem o emprego de 

softwares especializados, geralmente bem caros. 

 Neste trabalho será adotado o modelo de Karra (1979), que é um modelo 

empírico para o peneiramento em peneiras vibratórias inclinadas de movimento 

circular. O modelo de Karra tem como principal caraterística partir de algumas 

características físicas da peneira e da tela, da distribuição granulométrica e da vazão 

mássica da alimentação e determinar, sem a necessidade de estimação de nenhum 

parâmetro do modelo, a curva de partição do peneiramento e, conseqüentemente, 

as distribuições granulométricas e vazões mássicas do oversize e do undersize. 

 O fato de o modelo de Karra prescindir de dados experimentais é a sua maior 

vantagem e também a sua maior fraqueza. O próprio autor admite que variáveis 

como a freqüência de peneiramento, o formato das aberturas da tela, o tipo de 

movimento do peneiramento e o material de que seja feita a tela podem interferir na 

aderência de seu modelo aos dados experimentais, mas não detalha essas 
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influências. Não obstante, peneiras vibratórias de movimento circular são os 

equipamentos mais comumente usados na indústria de agregados e, por isso e 

pelas dificuldades em se utilizar outro modelo mais “complexo”, o modelo de Karra 

será empregado neste trabalho como modelo de peneiramento. Nos casos onde não 

houve extrapolações das condições que foram utilizadas na construção do modelo, é 

bastante comum se obter excelentes previsões com esse modelo (KING, 2001). 

 Para a curva de partição do peneiramento, Karra propôs uma função do tipo 

Rosin-Rammler: 

( )






















−

−=

5,846

50

i

d

dp
0,693

i e1dpc      (4.2-1) 

sendo c(dpi) a partição do i-ésimo intervalo granulométrico e d50 o diâmetro mediano 

de partição, em milímetros. 

 Segundo Karra, esta curva é invariante, porém Napier-Munn et al. (1996) 

afirmam que o expoente da equação 4.2-1 pode mudar com as condições 

operacionais, mas tal variação não é conhecida. O próprio Karra, aliás, afirma em 

seu artigo que a umidade, a amplitude do movimento da peneira e o formato das 

partículas podem alterar o expoente dessa curva de partição. Outros aspectos como 

telas de outros materiais que não o aço e projetos mecânicos mais modernos 

também podem mudar o expoente da curva de partição proposta por Karra. 

 Entretanto, as condições de operação e o tipo de peneira testados por Karra 

ainda predominam na indústria de agregados, tornando o uso desse modelo 

bastante disseminado. Além disso, em muitos casos se tem relatado excelente 

aderência desse modelo a condições experimentais. A Figura 7 traz um exemplo de 

aplicação adaptado de King (2001), onde se utilizou uma peneira piloto, em um 

experimento controlado em laboratório. A Figura 8 traz um exemplo de modelagem 

de peneiramento industrial adaptado de Napier-Munn et al. (1996), onde se aplicou o 

modelo de Karra aos dados publicados. 
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Figura 7. Exemplo de aplicação do modelo de Karra – laboratório 
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Figura 8. Exemplo de aplicação do modelo de Karra – industrial 

 

 O modelo de Karra é baseado na quantidade teórica de material que a 

peneira pode gerar de undersize (Th), dada por: 

.áreaF.GA.B.C.D.E.Th c=      (4.2-2) 

Onde A é a capacidade básica, dada em (t/h)/m2, e os demais são fatores de 

correção dessa capacidade. Na seqüência são descritos em detalhe os termos da 

equação 4.2-2. 
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A abertura efetiva - hT 

 

( ) ( ) wwT dθ.cosdhh −+=      (4.2-3) 

Onde h é a malha de peneiramento, em mm, dw é a espessura do fio da tela, 

também em mm, e θ é a inclinação da peneira, em radianos. 

 

A capacidade básica – A 

 

contrário caso14,410,34hA

mm 51h para10,312,13hA

T

T
0,32
T

+=

<−=
     (4.2-4) 

Onde A é válido para telas de aço standard (serviço médio). Para outra telas de aço, 

o fator A deve ser diminuído de acordo com a porcentagem de área aberta da tela. 

 

O fator de oversize – B 

 

( ) ( )

( ) contrário casohP4,254,275B

mm 0,13hP parahP1,21,6B

T

F

T
F

T

F

−=

≥−=
     (4.2-5) 

Onde ( )T

F
hP  é a fração da alimentação retida em hT e ( )T

F hP  a fração passante em 

hT. 

 

O fator de meia-malha – C 

 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) 0,80,5hP para1,50,5h5PC

0,80,5hP0,55 para0,5h3,35PC

0,550,5hP0,3 para0,5h2,053PC

0,30,5hP para0,5h1,2P0,7C

T
F

T
F

T
F1,37

T
F

T
F0,564

T
F

T
F

T
F

>−=

≤<=

≤<=

≤+=

     (4.2-6) 

 

O fator de posição do deck – D 

 

S0,11,1D ×−=      (4.2-7) 

Onde S representa a posição do deck; 1 para para o primeiro e assim por diante. 
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O fator de peneiramento a úmido – E 

 

32T para1,15E

32T24 para0,00625T-1,35E

24T16 para0,0125T-1,5E

16T12 para0,05T-2,1E

12T10 para0,25T-4,5E

10T6 para0,125T-3,25E

6T4 para2,5E

4T2 para0,25T1,5E

2T1 paraTE

1T para1,0E

1,26hT T

>=

<≤=

<≤=

<≤=

<≤=

<≤=

<≤=

<≤+=

<≤=

<=

=

     (4.2-8) 

 

O fator de densidade aparente – F 

 

1600

ρ
F B=      (4.2-9) 

Onde ρB é a densidade aparente do minério, em kg/m3. 

 

O fator de faixa crítica – Gc 

 

( ) ( )[ ]0,511

T
F

T
F

c 0,75hP1,25hP10,975G +−=      (4.2-10) 

 

 O d50 da curva de partição é dado por: 

0,148
cT

50 K

Gh
d =      (4.2-11) 

Onde 
( )

ABCDEFárea

hPW
K T

FF

×
=  (4.2-12), e WF é a vazão mássica da alimentação, em t/h. 

 

 Como o modelo de Karra foi baseado em um método de dimensionamento de 

peneiras vibratórias da Nordberg (atualmente Metso Minerals), o autor propôs o 

cálculo de um fator de utilização que permite estimar se a peneira em questão 
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estaria corretamente dimensionada para o serviço, sub ou superdimensionada. O 

fator de utilização de área – AUF (de area utilisation factor) – é dado por: 

 

( )[ ]

undersize de produção de  teóricacapacidade

passam que simuladast/h 

ABCDEFGárea

pdpc1W

AUF
c

i

F
ii

F

=
×

−×

=
∑

     (4.2-13) 

 

 Um fator de utilização de área igual a 1 significa uma peneira corretamete 

dimensionada, menor que 1 uma peneira superdimensionada e maior que 1 uma 

peneira subdimensionada. Também é possível calcular a eficiência da operação – 

SEf – dada por: 

 

( )[ ]

( )
100

passar deveriam quet/h 

passam que simuladast/h 
100

hP

pdpc1
SEf

F
i

F
ii

×=×

−

=
∑

     (4.2-14) 

 

 

4.3 Calibração de modelos 

 

 

 Até aqui foram apresentados e discutidos modelos de britagem e 

peneiramento, tanto fenomenológicos quanto empíricos. Vários desses modelos são 

baseados em parâmetros que precisam ser estimados para que o modelo tenha um 

poder de previsão adequado. 

 Um modelo está calibrado quando um ou mais de seus parâmetros são 

estimados utilizando-se para tanto um método numérico e dados experimentais (ou 

de campo), estes últimos obtidos em laboratório, planta piloto ou operações 

industriais. 

 Nesta seção serão discutidos alguns métodos numéricos utilizados neste 

trabalho para a calibração dos modelos de britagem apresentados anteriormente. A 

aplicação dos métodos selecionados aos dados obtidos a partir de um circuito 

industrial será apresentada no capítulo 6. 

 Os métodos numéricos aqui discutidos são utilizados para minimização ou 

maximização de funções. Assim, dada uma função f que depende de uma ou mais 
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variáveis independentes, serão aplicados métodos numéricos para encontrar os 

valores dessas variáveis para que o valor f seja mínimo ou máximo. Dependendo da 

literatura consultada, tais métodos são também chamados de métodos de 

otimização. Neste texto, daqui em diante, consideraremos o problema da otimização 

como sinônimo de minimização de funções. Os problemas de otimização podem ser 

restritos ou irrestritos, dependendo de haver ou não restrições nos valores que 

algumas variáveis possam assumir. 

 Qualquer que seja a função a ser minimizada, isto é, qualquer que seja o 

problema de otimização, deverá haver: 

 

1. Uma função objetivo: a função a ser minimizada e que incorpora em si o 

critério de qualidade que permitirá avaliar quão bom foi o ajuste. 

2. Um modelo de processo: a função ou conjunto de funções que contêm todas 

as restrições das variáveis do modelo e que exprimem o relacionamento entre 

as entradas e as saídas do modelo. 

 

 Edgar e Himmelblau (1988) listaram seis passos que deveriam ser seguidos 

na solução de qualquer problema de otimização: 

 

1. Identificar as variáveis do processo: aqui são relacionadas as variáveis do 

processo que serão utilizadas na modelagem, isto é, aquelas mais 

significativas. Em um modelo de britagem, por exemplo, poderíamos 

relacionar a APF, a excentricidade, o WI do minério e o P80. 

2. Definir um critério de qualidade e a função objetivo: via de regra, a função 

objetivo será a diferença entre os valores de saída observados do processo e 

os valores de saída do modelo. Dessa forma, o critério de qualidade pode ser, 

por exemplo, a soma dos quadrados da função objetivo ou a média dos 

valores absolutos da função objetivo. 

3. Modelar o processo: esta etapa consiste no desenvolvimento do modelo 

matemático do processo e suas restrições; geralmente através de equações 

que relacionem as entradas e as saídas em regime estacionário. Os modelos 

podem ser empíricos, fenomenológicos ou híbridos. 

4. Simplificar o modelo: antes de se efetuarem cálculos complicados de 

otimização é importante que o modelo seja o mais simples possível e que, 
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ainda assim, forneça previsões úteis. Fazem parte desta etapa a diminuição 

do número de variáveis e a simplificação das equações do modelo, se 

possível. A título de exemplo, se um ou mais parâmetros de um modelo foram 

determinados através de caracterização tecnológica ou de qualquer outro 

método, por que deixá-lo para ser estimado pelo algoritmo? De fato, a 

tentativa de tentar transformar um modelo em um espelho da realidade é um 

grande erro que se pode cometer em modelagem. A simplificação deve ser 

buscada sempre. 

5. Calcular o ótimo: em outras palavras, calcular os parâmetros do modelo que 

minimizem a função objetivo. Para esta etapa há muitas técnicas e algoritmos 

disponíveis, dos mais simples aos mais complexos. Não há entretanto um 

algoritmo perfeito para todas as aplicações. 

6. Efetuar análises de sensibilidade: variar a escolha inicial dos valores dos 

parâmetros, utilizar outros algoritmos para a solução do problema e comparar 

as respostas assim obtidas. Nesta etapa o bom senso do engenheiro de 

processos e sua experiência são ferramentas fundamentais. 

 

 Neste trabalho só serão utilizados os métodos multidimensionais de 

otimização. Não se empregaram os métodos de minimização em uma dimensão 

somente. 

 

 

4.3.1 O método dos poliedros flexíveis 

 

 

 O método dos poliedros flexíveis é bastante adequado à minimização 

multidimensional, isto é, há mais de um parâmetro do modelo que precisam ser 

estimados dispondo de dados experimentais. 

 Muitos algoritmos que se prestam à minimização multidimensional acabam 

por fazer uso de algum algoritmo de minimização unidimensional como parte de sua 

estratégia. Este não é o caso do método dos poliedros flexíveis, desenvolvido por 

Nelder e Mead (1965). Trata-se de um método conciso e elegante, ainda que não o 

mais eficiente do ponto de vista da quantidade de cálculos que precisa executar. 
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Entretanto, se o problema de otimização for somente uma parte das questões a ser 

resolvidas e o objetivo for obter rapidamente uma resposta, o método dos poliedros 

flexíveis é uma excelente escolha inicial. 

 Passemos à descrição do método. Quando se fala de minimização 

unidimensional, sempre é possível isolar o ponto de mínimo, de modo que a 

convergência do algoritmo fique garantida. Em espaços multidimensionais, no 

entanto, não é possível o isolamento de um ponto de mínimo; o melhor que se pode 

fazer é dar ao algoritmo uma estimativa inicial, ou seja, um vetor com N variáveis 

independentes como sendo o valor inicial. A partir daí o algoritmo está por sua conta 

e risco para andar pela topografia inimaginavelmente complexa de um espaço N-

dimensional até encontrar pelo menos um mínimo local. 

 O método dos poliedros flexíveis não recebe como estimativa inicial um ponto 

de N coordenadas, mas N+1 pontos. Esses pontos, cada um com N coordenadas, 

definem uma figura geométrica denominada simplex (daí o nome do método em 

inglês: downhill simplex method) que, no caso da minimização unidimensional será 

uma linha. Já para o caso bidimensional será um triângulo e tridimensional será um 

tetraedro e assim por diante. 

 Se um dos pontos do simplex for P0, então: 

i0i eλPP
rrr

+=  

Onde os ie
r

 são versores de N coordenadas e λ uma constante que é uma estimativa 

da escala característica do problema. Nada impediria de haver diferentes λi por 

versor. 

 O método dos poliedros flexíveis adota então uma série de etapas pré-

definidas. Grande parte das etapas consiste no deslocamento do vértice onde a 

função objetivo tem seu maior valor através da face oposta do simplex, ou seja, em 

direção ao vértice onde a função objetivo tem seu menor valor. Essas etapas são 

denominadas reflexões e são feitas de modo a conservar o volume do simplex, já 

que se o volume do simplex não for conservado, ele é dito degenerado. Quando a 

reflexão é possível, o método expande o simplex na direção da reflexão, caso 

contrário, realiza uma contração unidimensional na direção dada pelo ponto onde a 

função objetivo tem seu maior valor. Se nenhuma das etapas acima parecer 

funcionar, o método contrai o simplex em todas as direções, ao redor do ponto onde 

a função objetivo tem seu menor valor. 
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 A Figura 9, adaptada de Press et al. (1992) ilustra as etapas e as 

configurações que um simplex (no caso um tetraedro) pode assumir ao final de cada 

etapa. 

 

 
Figura 9. Possíveis configurações após uma etapa do método dos poliedros flexíveis 

 

 É interessante notar que uma seqüência apropriada de etapas como as 

mostradas na Figura 9 sempre levará ao encontro de um mínimo da função objetivo, 

ainda que talvez um mínimo local. 

 Há ainda outros detalhes do método tais como critério de parada e 

reconfiguração do simplex cuja descrição é desnecessária para o entendimento do 

método. Descrições mais aprofundadas são encontradas em Press et al. (1992) e 

Seborg, Edgar e Mellichamp (1989). 
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4.3.2 O método do resfriamento simulado 

 

 

 O método do resfriamento simulado surgiu de uma analogia com a 

termodinâmica do modo como um gás perfeito se solidifica. 

 Ao diminuirmos a temperatura do gás, sua energia total diminui e os átomos 

passam a perder mobilidade. Continuando o processo de resfriamento, o gás 

passará ao estado líquido e os átomos terão mobilidade ainda mais reduzida. Se o 

resfriamento for conduzido de forma lenta o bastante, os átomos se alinharão e 

formarão uma substância cristalina completamente ordenada, cada átomo a uma 

distância de bilhões de vezes o tamanho de um átomo individual, e o cristal assim 

resultante terá energia mínima. 

 É essencial que o resfriamento seja lento, dando tempo suficiente para os 

átomos se redistribuírem enquanto perdem mobilidade. Se essa condição não for 

atendida, não há garantia de que o estado de energia mínima será atingido. Por 

analogia, os demais métodos de otimização corresponderiam a resfriamentos 

rápidos, uma vez que, dado um ponto inicial, tenta-se o mais rápido possível 

minimizar a função objetivo. Desse modo, não se pode garantir o atingimento de um 

ponto de mínimo global, mas local somente. 

 Na década de 50, Metropolis et al. (1953) utilizaram a distribuição de 

probabilidades de Boltzmann 

( )







 −

= kT

E

eEP  

para expressar a idéia de que um sistema em equilíbrio térmico à temperatura T tem 

sua energia probabilisticamente distribuída entre vários níveis de energia E. Mesmo 

a baixas temperaturas, há uma pequena chance de o sistema se encontrar em um 

nível alto de energia. Dadas as posições dos átomos de um gás perfeito, uma nova 

configuração de posições para os átomos era sorteada e oferecida ao sistema. Se a 

energia total do estado inicial era E1, a energia total do novo estado proposto, E2, 

tinha probabilidade 

 
( )

kT

e
p

12 EE −−

=  
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Assim, se E2<E1, p>1 e o sistema sempre assumia a nova configuração; se E2>E1, 

sorteava-se um número aleatório e, se o número estivesse entre 0 e p, a nova 

configuração seria aceita. Repetindo-se esse procedimento muitas vezes, numa 

mesma temperatura, chegava-se a uma posição final média que representava o 

equilíbrio térmico do gás naquela temperatura. Este critério, de sempre aceitar 

configurações que causam diminuição da energia total e algumas vezes aceitar 

configurações que aumentam a energia total, ficou conhecido como algoritmo de 

Metropolis3. 

 O uso do algoritmo de Metropolis a sistemas que não os termodinâmicos 

requer alguns elementos, a saber: 

 

1. Uma descrição das possíveis configurações do sistema. 

2. Um gerador de mudanças aleatórias nas configurações descritas acima. 

Essas mudanças são as opções que serão apresentadas ao sistema. 

3. Uma função objetivo que se queira minimizar. O valor da função objetivo 

corresponde ao nível de energia do sistema. 

4. Um parâmetro de controle análogo à temperatura T e um esquema de 

resfriamento que nos indicará como T tem seu valor diminuído após um certo 

número de opções ter sido apresentado ao sistema. 

 

 Note-se que a aplicação do método a um gás perfeito é a solução de um 

problema de minimização combinatória: há uma função objetivo a ser minimizada, 

mas a função está definida num espaço discreto, muito grande, de possíveis 

configurações que os átomos podem assumir. Não há aqui os conceitos de 

continuidade ou direção. Outros problemas como o problema do caixeiro viajante e o 

da disposição de centenas de milhares de circuitos sobre uma fina placa de silício a 

fim de se minimizar a interferência entre eles (PRESS et al., 1992) foram resolvidos 

pelo método do resfriamento simulado. Novamente, abordam-se problemas de 

minimização combinatória; o númeo de elementos no espaço de configurações é 

fatorialmente grande, de modo que ir por tentativa e erro na busca da configuração 

ótima não é uma boa idéia. 

                                                 
3 A aplicação dessas idéias à minimização de funções deu-se na década de 80 por Kirkpatrick e por isso, algumas 
vezes, o algoritmo é também chamado de algoritmo de Kirkpatrick. 
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 A utilização do método do resfriamento simulado a espaços contínuos é bem 

mais difícil que o uso em problemas combinatórios. A geração de opções para o 

sistema, isto é, um procedimento para se encontrar x∆x
rr

+  (as opções) a fim de se 

minimizar ( )xf
r

 (o sistema) é bem complexa. Trata-se de uma questão de eficiência: 

um gerador de mudanças será ineficiente se, havendo possibilidade de minimização 

local, o gerador quase sempre propõe mudanças que aumentam o valor de ( )xf
r

. 

Esta questão é crítica ao se pensar, por exemplo, num vale longo e estreito, onde 

quase todas as mudanças aleatórias resultarão em ( )x∆xf
rr

+  > ( )xf
r

, tornando o 

método do resfriamento simulado ineficiente. 

 Neste trabalho, foi adotada a mesma linha de pensamento de Press et al. 

(1992) para o uso do método do resfriamento simulado, isto é, foi utilizada uma 

modificação do método dos poliedros flexíveis apresentado na seção 4.3.1. A 

descrição do estado do sistema, ao invés de ser dada por um ponto x
r

, foi 

substituída por um simplex de N+1 pontos e, a cada movimento do simplex (reflexão, 

expansão ou contração) soma-se (ou subtrai-se) do valor da função objetivo em 

cada vértice uma variável aleatória proporcional à temperatura T. Assim como o 

algoritmo de Metropolis, tal procedimento sempre aceita movimentos que minimizem 

o valor da função objetivo e, algumas vezes, aceita movimentos que não o façam. 

Entretanto, o algoritmo não se torna ineficiente, pois à medida que 0T →  o algoritmo 

se reduz ao método dos poliedros flexíveis e converge pelo menos a um mínimo 

local. 

 Outro critério problemático no uso do método do resfriamento simulado é o 

esquema de resfriamento. Conforme enfatizado anteriormente, o resfriamento tem 

que ser lento o bastante, mas o que seria lento o bastante? Há várias formas que 

podem ser experimentadas para o esquema de resfriamento, e o critério, 

infelizmente, é a tentativa e erro. Neste trabalho adotou-se reduzir o parâmetro de 

controle T para (1-ε)T após m opções serem apresentadas ao sistema, isto é, à 

função objetivo. 
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4.3.3 Algoritmos genéticos 

 

 

 Os algoritmos genéticos são contemporâneos ao método do resfriamento 

simulado, descrito anteriormente. As primeiras idéias começaram a surgir no início 

dos anos 1960 com forte apelo biológico no sentido de se imitar o mecanismo 

proposto por Darwin para a evolução das espécies, ou seja, a sobrevivência do mais 

apto. As aplicações dos algoritmos genéticos para propósitos mais amplos 

começaram a ocorrer em meados dos anos 1980 e têm crescido muito desde então. 

 Neste trabalho, foram escritos códigos em linguagem C para a calibração de 

modelos de britagem segundo as equações 4.1-9 e 4.1-10 tanto pelo método dos 

poliedros flexíveis quanto pelo método do resfriamento simulado. Para tanto, foram 

utilizados códigos e recomendações contidas em Press et al. (1992). Escrever um 

algoritmo genético, no entanto, é uma tarefa bastante complexa. No presente 

trabalho foi empregado um algoritmo genético da Frontline Systems, Inc. que 

funciona como um suplemento do programa Excel, da Microsoft – o Evolutionary 

Solver. 

 Apesar do apelo biológico e da programação bem mais difícil, os algoritmos 

genéticos são congêneres do método do resfriamento simulado; ambos tratam de 

problemas altamente não lineares, complexos e introduzem uma natureza 

estocástica à busca da solução, algumas vezes aceitando tentativas que parecem ir 

na direção contrária ao atingimento do mínimo global. 

 O pseudocódigo de um algoritmo genético é, entretanto, simples (Moore; 

Weatherford, 2004): 

 

1. Escolher uma codificação para representar as variáveis do problema. 

2. Gerar uma população inicial codificada conforme 1. 

3. Avaliar os melhores candidatos. 

4. Repetir 

a. Reprodução 

b. Crossover 

c. Mutação 

d. Avaliar os melhores candidatos. 
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5. Até que o critério de parada seja atendido. 

 

 As variáveis, via de regra, são codificadas no sistema binário, cada bit 

representando um gene do cromossomo. Parte-se de uma população inicial que 

quanto maior, melhor, mas mais lenta será a solução do problema. Aqueles 

cromossomos que mais contribuem para a minimização da função objetivo serão 

reproduzidos em maior quantidade, de acordo com algum critério definido pelo 

algoritmo. Dessa forma, os cromossomos “ruins” tendem a desaparecer da 

população. A reprodução envolve troca de material genético, o crossover, conforme 

apresentado no esquema da Figura 10. 

 

Pais 

0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 

Descendentes 

0 0 0 1 1 1 

1 1 1 0 0 0 

Figura 10. Mecanismo do crossover 

 

 Finalmente, a mutação faz cromossomos mudarem periodicamente sem 

obedecer a nenhum critério e, portanto, a taxa de mutação deve ser mantida baixa, 

de 0,1 a 1%. A aplicação de uma taxa de mutação nada mais é que a aplicação do 

algoritmo de Metropolis a esse método, como mencionado no método do 

resfriamento simulado. Dessa forma, ambos os métodos não são facilmente 

enganados por mínimos locais. 

 Como exemplo da força dos algoritmos genéticos, considere-se o problema 

de otimização: 

( )( )( )( )( ) ( )[ ]
( )( )( )( )( ) ( )[ ]

5x1

5x1

1,x0,3xcos5x1x2x3x4xMAXy

2,x0,2xcos5x4x1x2x3xMAXy

yyymin 

2

1

22222222

11111111

21

≤≤

≤≤

−−−−−−=

−−−−−−=

−=

 

 O gráfico de y=f(x1,x2) está na Figura 11. 
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Figura 11. Gráfico de y = -y1.y2 

 

 A solução desse problema por métodos tradicionais de otimização é 

praticamente impossível, a não ser que uma estimativa inicial da solução seja 

fornecida já muito próxima do ponto de mínimo global. 

 Para resolver esse problema no Evolutionary Solver, basta: 

 

1. Introduzir as equações envolvidas no modelo em uma planilha, como na 

Figura 12. 
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Figura 12. Equações do problema no Excel 

 

2. Preencher os campos do diálogo do Evolutionary Solver, como na Figura 13. 

 
Figura 13. Configuração do problema no Evolutionary Solver 

 

3. Acionar o botão “Solve” e, em alguns segundos, obter o mínimo global, 

mostrado na Figura 14. 
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Figura 14. Mínimo global 

 

 Para efeito do presente trabalho não foi detalhado o uso do Evolutionary 

Solver, que tem opções tais como forçar a entrada de restrições, taxa de mutação, 

tamanho inicial da população e várias outras. Maiores detalhes podem ser 

encontrados em Moore e Weatherford (2004). 
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5 Automação e controle de instalações de britagem 

 

 

5.1 Introdução 

 

 

 A britagem é um processo que pode ser automatizado sem grandes 

dificuldades e muitos benefícios decorrem dessa prática. Uma instalação de 

britagem está automatizada quando se controla uma operação unitária isolada ou 

toda a instalação. A última tarefa é sem dúvida bem mais complexa. 

 Os objetivos da automação de uma instalação de britagem podem ser os mais 

diversos, dentre os quais: 

 

• Aumentar a segurança das pessoas envolvidas na operação; 

• Aumentar a proteção dos equipamentos; 

• Maximizar a produção de uma determinada composição granulométrica, seja 

do produto de um equipamento, etapa do processo ou de toda a instalação; 

• Obter a produção máxima do circuito; 

• Obter a relação de redução máxima do circuito ou, equivalentemente, 

maximizar a produção de finos; 

• Reduzir a mão de obra; 

• Reduzir a variação dos produtos (controle estatístico de processo); 

• Reduzir o consumo de energia elétrica; 

• Reduzir o consumo dos revestimentos dos britadores, telas de peneiras, etc. 

 

 Atingir um ou mais desses objetivos depende da escolha de uma estratégia 

de controle adequada. Como o controle de qualquer instalação em geral, e das 

instalações de britagem em particular, é uma ciência e também uma arte, não há um 

caminho pré-definido que garanta o sucesso. O melhor é que se estude o circuito em 

questão para então definir estratégias de controle que serão confrontadas para 

escolha e implementação da mais adequada. 
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 Algumas restrições das operações de britagem devem ser observadas 

quando da definição de uma estratégia de controle. Whiten (1984) menciona 

algumas delas: 

 

1. Potência disponível (ou corrente consumida, que é mais comum), ou seja, se 

é seguro “forçar” mais o britador, por exemplo fechando-o ou aumentado a 

taxa de alimentação. 

2. Capacidade do britador. 

3. Capacidade das peneiras e dos transportadores de correia. 

4. Top size do produto de britagem. 

 

 Evidentemente, um ou mais dos itens acima pode se aplicar a uma operação 

em particular, restringindo as possibilidades de uma estratégia de controle. 

 Antes de se entrar em maiores detalhes sobre as estratégias de automação e 

controle das instalações de britagem, é apresentada uma breve introdução à 

dinâmica e controle de processos, que, por si só, é um assunto muito vasto. Aos 

interessados recomenda-se a leitura de Valdman (1998), um texto introdutório sobre 

o tema preparado para engenheiros de processo, e de Seborg, Edgar e Mellichamp 

(1989), um excelente livro sobre automação e controle. 

 

 

5.2 Modelos matemáticos e respostas dos sistemas 

 

 

5.2.1 Transformação de Laplace e função de transferência 

 

 

 A definição de uma estratégia de controle requer o conhecimento do 

comportamento dos processos que compõem o sistema em questão, tanto em 

regime estacionário quanto dinâmico. A idéia é estabelecer-se um meio de manipular 

uma variável de modo que outra variável que se quer controlar tenha seus desvios 

do valor de referência corrigidos. Se houver somente um par variável manipulada – 
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variável controlada dizemos que o sistema é SISO (single input, single output), caso 

contrário, MIMO (multiple input, multiple output). Para fins de simplificação, 

trataremos do primeiro caso somente. 

 Conhecer o comportamento de um sistema significa saber responder às 

seguintes perguntas, após uma certa variação da variável manipulada: 

 

• Qual o valor final da variável controlada? 

• Quanto tempo será necessário para se chegar a esse valor? 

• Qual a trajetória da variável controlada com o passar do tempo? 

 

 Para responder a essas perguntas, há duas abordagens: 

 

• Clássica: consiste em analisar, quantitativa ou mesmo qualitativamente, a 

resposta do processo real frente a uma “entrada padrão” (por exemplo uma 

variação de 10% na taxa de alimentação). Esta abordagem requer, portanto, 

testes de campo, os quais nem sempre são bem-vindos por parte dos operadores 

e gerentes de operações por motivos tais como exposição a condições inseguras 

e risco de instabilização do processo por longos períodos de tempo. 

• Modelagem matemática: consiste na obtenção de equações que descrevam 

uma relação entre as entradas e as saídas de um processo. Os modelos podem 

advir das leis fundamentais da física, da química, de relações empíricas e podem 

ser escritos como equações diferenciais, algébricas, variáveis de estado etc. A 

vantagem dessa abordagem é que o processo real não precisa ser perturbado; a 

desvantagem, claro, reside no fato de o modelo não representar adequadamente 

o sistema real. Conforme enfatizado anteriormente, a força de um modelo reside 

no poder de suas previsões. 

 

 A abordagem mais comum, na teoria clássica de controle, consiste em 

modelar um sistema com uma ou mais equações diferenciais lineares, isto é, o 

sistema é entendido como linear (vale o princípio da superposição) e invariante no 

tempo (os parâmetros não mudam com o tempo). Estas premissas impõem uma 

grande restrição à modelagem, uma vez que muitos processos não são nem lineares 

nem invariantes no tempo, como praticamente todos os processos minerais, por 
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exemplo. Entretanto, nas vizinhanças do ponto normal de operação, um sistema não 

linear pode ser aproximado por um modelo linear4. 

 De qualquer forma, assumindo um sistema como linear e invariante no tempo, 

resta ainda resolver as equações diferenciais do modelo. Para tanto emprega-se a 

transformação de Laplace, que consiste em, dada a função no tempo f(t), calcular 

( ){ } ( ) ( ) ds.etfsFtfL st

0

−
∞

∫==  

definida para 0t ≥ . O termo ste−  é utilizado para garantir a convergência de várias 

funções definidas no tempo. Já o termo ωiσs +=  é uma variável operacional 

complexa. Embora pareça complicado à primeira vista, o uso da transformação de 

Laplace possibilita transformar equações diferenciais lineares em equações 

algébricas, cuja solução é bem mais fácil. 

 A Tabela 2 traz algumas das regras de cálculo às quais a transformação de 

Lapalce obedece. 

 

Tabela 2 – Regras de cálculo da transformação de Laplace 

Linearidade ( ) ( ){ } ( ) ( )sFsFtftfL 2121 +=+  

Translação ( ){ } ( )s.FeatfL s.a−=−  

Convolução ( ) ( ) ( ) ( )s.FsFt.ftf 2121 a  

Diferenciação ( ){ } ( ) ( )+−=′ 0fss.FtfL  

Integração ( ) ( )s.F
s

1
dttfL

t

0

=







∫  

 

 Com as regras de cálculo acima é possível transformar equações diferenciais 

lineares para y(t), sob condições iniciais definidas, em equações algébricas para 

Y(s), que podem ser resolvidas bem mais facilmente. Após a solução das equações 

algébricas, aplica-se a transformação inversa de Laplace e obtêm-se os resultados 

das equações diferenciais. A Tabela 3 traz algumas correspondências entre f(t) e 

F(s); tabelas bem mais completas podem ser encontradas em praticamente todos os 

livros que tratam de automação e controle de processos. 

 

                                                 
4 Através da expansão dos termos não lineares por uma série de Taylor até a primeira derivada, tomando-se 
como ponto de referência os valores de regime estacionário. 
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Tabela 3 – Algumas transformadas de Laplace 

Função tempo f(t)5 Função imagem F(s) 

δ(t)6 1 

1 
s

1
 

t 2s

1
 

( )!1n

t 1n

−

−

 
ns

1
 

ate  ( )as

1

−
 

att.e  ( )2as

1

−
 








 −

τ

t

e
τ

1
 

1τs

1

+
 

sen(kt) 22 ks

k

+
 

cos(kt) 22 ks

s

+
 

 

 Na verdade, a introdução à transformação de Laplace é necessária para se 

definir o que vem a ser função de transferência. Segundo Valdman (1998, p.45): 

[...] é comumente a denominação dada ao modelo matemático em domínio 
da variável complexa s que relaciona uma variável dependente de resposta 
ou saída com uma variável de estímulo/perturbação ou entrada, de um 
determinado processo e em valores de desvios de condições normais em 
regime estacionário. 
 

 Matematicamente, se c(t) é a variável de saída, r(t) é a entrada e G(s) a 

função de transferência, tem-se: 

( ) ( )

( ) ( )

( ){ } ( )
( ){ } ( )

( ) ( )
( )sR'

sC'
sG

sR'tr'L

sC'tc'L

rtrtr'

ctctc'

ioestacionár regime

ioestacionár regime

=

=

=

−=

−=

 

 A Figura 15 traz uma representação simbólica da função de transferência de 

um processo qualquer. 
                                                 
5 Definida somente para 0t ≥ . 
6 Função impulso de Dirac. 
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Figura 15. Função de transferência 

 

 As funções de transferência, geralmente, podem ser decompostas em dois 

componentes, a saber: ganho estático e ganho dinâmico O primeiro pode ser 

interpretado como o desvio final alcançado pela saída c(t) após ser perturbada por 

um degrau unitário. Já o segundo consiste na parte da função de transferência que 

descreve a trajetória da saída com o passar do tempo. Matematicamente: 

( ) ( )sK.gsG = , onde K é o ganho estático e g(s) a parte dinâmica. 

 

 

5.2.2 Respostas de alguns tipos de sistemas fundamentais 

 

 

 Os sistemas que serão discutidos a seguir, bem como combinações deles, 

são comumente utilizados para representar uma série de processos. A vantagem de 

tal representação com funções de transferência reside na facilidade do entendimento 

da dinâmica dos processos e na não-repetição de soluções para problemas 

similares. 

 

 

Sistemas instantâneos 

 

 

 São aqueles onde a dinâmica do processo pode ser desprezada, dada a 

rapidez de resposta da saída frente a perturbações da entrada. Exemplos de 

processos que podem ser considerados instantâneos são algumas válvulas, 

sensores, alimentadores vibratórios, divisores de fluxo. 

 Em termos de função de transferência, tais sistemas são modelados como: 

Processo 
G(s) 

R’(s) C’(s) 

Perturbação 
Entrada 

Resposta 
Saída 



57 

( ) ( )
( ) KsG

tK.r'tc'

=

=
 

 

Figura 16. Sistema instantâneo 

 

 A Figura 17 apresenta a resposta típica de um sistema instantâneo. 

 

 
Figura 17. Resposta típica de um sistema instantâneo 

 

 

Sistemas integradores 

 

 

 Para os sistemas integradores, não há como definir o ganho estático, 

conforme discutido na seção 5.2.1. Ao invés disso, em tais sistemas, qualquer 

alteração da entrada a partir do regime estacionário acarretará uma correspondente 

variação linear da saída com o tempo, proporcional à variação da entrada. Dessa 

forma, não há como se falar em atingimento de um novo regime estacionário. Como 

exemplo de um processo integrador, pode-se imaginar uma caixa d’água cuja saída 

esteja acoplada a uma bomba de velocidade constante. 

 

K 
R’(s) C’(s) 

Perturbação 
Entrada 

Resposta 
Saída 

0 1,7 3,3 5 6,7 8,3 10 1 
1,4 
1,8 
2,3 
2,7 
3,1 
3,5 
3,9 
4,3 
4,8 
5,2 
5,6 
6 

Tempo (s) 

Valor 

c(t) r(t) 
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 Qualquer função de transferência que tiver um termo 1/s exibirá característica 

de processo integrador. 

 

 

Sistemas com retardo ou tempo morto 

 

 

 São os processos onde uma alteração na entrada somente será detectada na 

saída após um intervalo de tempo θ, denominado retardo ou tempo morto. 

Processos com retardo são tipicamente os de transporte e manuseio de minério pela 

instalação de tratamento. Em um transportador de correia, por exemplo: 

[m/s]ador  transportdo velocidade

[m]ador  transportdo ocompriment
θ =      [s] 

 Em termos de função de transferência, tais sistemas são modelados como: 

 

( ) ( )

( ) θs-KesG

θ-tK.r'tc'

=

=
 

 

Figura 18. Sistema com retardo 

 

 Tais processos são muito comuns em circuitos de britagem e peneiramento e 

são uma gande preocupação quando estão presentes na operação que se pretende 

controlar. O tempo morto dificulta a estabilização da variável controlada, conforme 

explicado mais adiante. 

 A Figura 19 apresenta a resposta típica de um sistema com retardo. 

 

 

Ke-θs 
R’(s) C’(s) 

Perturbação 
Entrada 

Resposta 
Saída 
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Figura 19. Resposta típica de um sistema com retardo 

 

 

Sistemas com dinâmica de primeira ordem 

 

 

 Os sistemas com dinâmica de primeira ordem podem ser modelados pela 

equação diferencial de primeira ordem: 

( ) ( ) ( )tK.r'tc'
dt

tdc'
τ =+  

 Em termos de função de transferência, tais sistemas são modelados como: 

 

( ) ( )

( )
1τs

K
sG

t.r'e
τ

K
tc' τ

t

+
=

=







 −

 

 

Figura 20. Sistema com dinâmica de 1ª ordem 

 

1τs

K

+
 

R’(s) C’(s) 

Perturbação 
Entrada 

Resposta 
Saída 
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 A Figura 21 mostra esquematicamente um sitema com dinâmica de primeira 

ordem, por exemplo um tanque para armazenamento de material que recebe uma 

vazão mássica de 1 kg/s e cuja vazão mássica de saída seja diretamente 

proporcional à massa contida no tanque. 

 

C

RS want

get

mi = 1 kg/s
M1 [kg]

mo = 0,25.M1 [kg/s]
 

Figura 21. Um sistema de primeira ordem 

 

 A Figura 22 mostra a resposta ao degrau unitário do um sistema de primeira 

ordem da Figura 21. 
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Figura 22 Resposta ao degrau unitário de um sistema de primeira ordem 

 

 Note-se que a constante de tempo, no caso 3,47 segundos, é o tempo 

necessário para o sistema atingir 63,2% do novo valor de equilíbrio, mantendo-se 

constante a variação da entrada. 

 

 

Sistemas com dinâmica de segunda ordem 
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 Os sistemas com dinâmica de segunda ordem são modelados conforme a 

seguinte equação diferencial de segunda ordem 

( ) ( ) ( ) ( )tKr'tc'
dt

tdc'
2ζ

dt

tc'd
τ

2

2
2 =++ τ  

Ou, equivalentemente, como dois sistemas com dinâmica de primeira ordem em 

série, a saída do primeiro sendo a entrada do segundo. 

 Em termos de função de transferência, tais sistemas são modelados como: 

 

( )
1s2ζsτ

K
sG

22 ++
=

τ
 

 

Figura 23. Sistema com dinâmica de segunda ordem 
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Figura 24. Resposta de um sistema de segunda ordem ao degrau unitário 

 

1s2ζsτ

K
22 ++ τ

 
R’(s) C’(s) 

Perturbação 
Entrada 

Resposta 
Saída 

 ζ<1 subamortecida 

ζ=1 criticamente estável 

ζ>1 superamortecida 
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 A título de exemplo, considere-se a aproximação de um sistema de segunda 

ordem, ilustrado na Figura 25, que consiste em dois sistemas como os da Figura 21, 

em série. 

 

C

RS want

get

mi = 1 kg/s
M1 [kg]

C

RS want

get

M2 [kg]mi2
mo=mi2=0,75.(M1-M2)

mo2=0,5.M2

 
 

Figura 25. Um sistema interagente 

 

 A Figura 26 mostra a resposta do sistema ilustrado acima, especificamente da 

massa contida no segundo tanque, à variação de 1 kg/s na entrada do primeiro 

tanque.7 O primeiro tanque tem um conteúdo inicial de 2 kg e o segundo está 

inicialmente vazio. 
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Figura 26. Reposta do segundo tanque ao degrau unitário. 

 

 Os modelos apresentados até aqui, ou combinações deles, podem ser usados 

para representar sistemas com dinâmica complexa, de alta ordem. Os parâmetros K 

(ganho estático), θ, τ e ζ podem ser ajustados a um ou mais conjuntos de dados 

                                                 
7 Sistemas como os ilustrados acima são denominados sistemas interagentes. 
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experimentais (pontos [r’(t);c’(t)]), através de técnicas do cálculo numérico8, para que 

o modelo escolhido represente adequadamente o sistema que se deseja estudar. 

 Embora usados com muito sucesso na teoria clássica de controle9, a 

representação de sistemas por funções de transferência não é a mais adequada aos 

processos minerais, os quais notadamente não obedecem aos critérios de 

linearearidade e invariância no tempo, premissas da modelagem com funções de 

transferência. Daí a importância da simulação dinâmica de circuitos de britagem e 

peneiramento, capaz de fornecer uma abordagem muito superior àquela obtida com 

funções de transferência. 

 Entretanto, a função de transferência não deve ser desprezada. Seu uso, 

mesmo para os processos minerais, pode ser muito conveniente para a escolha 

prévia de parâmetros do controlador. Este é o assunto tratado na seção seguinte. 

 

 

5.3 Controle de processos por retroalimentação 

 

 

 Considere-se a malha de controle da Figura 27: 

 

Controlador
(Analógico
ou digital)

Atuador
(alimentador, 
válvula, etc.)

Processo

Medidor

+
-

erro

Variável
manipulada

Variável
controlada

setpoint

Variável medida

Perturbações

 

Figura 27. Malha de controle 

 

 O cálculo de um sistema de controle envolve, via de regra, um dispositivo ou 

processo modelado com equações diferenciais consistindo de uma variável 

controlada pelo operador, o setpoint, e uma saída, a variável controlada. O sistema 

                                                 
8 Este conjunto de técnicas é freqüentemente agrupado sob o título de identificação de sistemas. 
9 Isto é, os processos são considerados lineares e invariantes no tempo e todos os sinais são analógicos. 
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de controle terá suas funções desempenhadas por um algoritmo, o controlador que, 

usando tanto a referência do operador (o setpoint) quanto a saída do processo, 

calculará a variável manipulada a fim de manter a variável controlada o mais próximo 

possível do setpoint ou, equivalentemente, manter o sinal de erro o mais próximo 

possível de zero. Isso é conseguido ajustando-se o valor da variável manipulada de 

acordo com uma lei de controle pré-estabelecida. 

 Uma vez que já se conheça de antemão qual o comportamento desejado do 

sistema, a questão fundamental do cálculo de sistemas de controle envolve 

modificar as características físicas do sistema de modo que o comportamento 

desejado aconteça. Isso requer que se conheça a dinâmica do processo – por 

exemplo através da modelagem com funções de transferência, como discutido 

anteriormente – e, mais do que isso, quais as modificações que produzirão o 

comportamento desejado. O cálculo de sistemas de controle é, portanto, um 

problema de engenharia reversa. 

 De todos os sistemas de controle, o controle por retroalimentação é um dos 

mais comuns e também um dos mais eficazes. Conforme o nome indica, baseia-se 

em uma ação de controle com base no que já ocorreu, ou seja, uma ação é tomada 

quando a variável controlada já se desviou do setpoint. Há outras maneiras de se 

estabelecer leis de controle sem o uso de retroalimentação; pode-se, por exemplo, 

medir as perturbações do processo e, com base nessas medidas, tomar uma ação 

de controle sem se considerar o valor do sinal de erro. Uma malha de controle assim 

construída é denominada de malha de controle de antecipação ou de alimentação 

avante. Pode-se também combinar os esquemas de retroalimentação e antecipação. 

É possível ainda ter malhas de retroalimentação internas a outras, mais externas, a 

saída de uma sendo o setpoint da outra. Esse esquema denomina-se malha de 

controle em cascata. Nas Figuras 28 e 29 Gc, Gv, Gp, GL e Gm são as funções de 

transferência do controlador, do atuador, do processo, de perturbação e do elemento 

de medida, respectivamente. 
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errosetpoint

Perturbação
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Figura 28. Malha de controle com retroalimentação 
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Figura 29. Malha de controle com antecipação 
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Figura 30. Malha de controle em cascata 

 

 

5.4 Controladores PID 

 

 

 Neste trabalho, nos concentraremos em controladores tipo PID, assim 

chamados por causa de sua ação corretiva proporcional, integral e derivativa com 
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relação ao sinal de erro. Há vários outros tipos de controladores, mas os do tipo PID 

ainda são, de longe, os mais populares da indústria devido à sua facilidade de 

implementação. 

 Conforme descrito na seção anterior, o controlador automático é o “coração” 

da malha de controle. Neste equipamento está a lei de controle que deverá garantir 

a estabilidade do sistema através do ajuste da variável manipulada. O controlador 

pode ser analógico, hoje existente praticamente só em instalações antigas, ou 

digital, isto é, algum dispositivo microprocessado. Este último, de longe, é o tipo de 

controlador que domina a indústria atual, qualquer que seja o ramo de atuação. 

 A teoria clássica de controle trata o controlador como um dispositivo analógico 

e então deriva algumas relações úteis que são usadas para a definição dos 

parâmetros do controlador e, portanto, da lei de controle. Esta abordagem é mais 

que suficiente, uma vez que os modernos controladores digitais emulam, no campo, 

o funcionamento dos controladores analógicos. É comum o cálculo de um 

controlador considerando-o analógico seguido de sua implementação com um 

controlador digital (SEBORG; EDGAR; MELLICHAMP, 1989). 

 Na malha de controle da Figura 31, o atuador e o medidor foram suprimidos, 

por simplificação: 

 

Gc Gp
+
-

e(t)
E(s)

r(t)
R(s)

l(t)
L(s)

GL

p(t)
P(s)

c(t)
C(s)

 

Figura 31. Malha de controle simplificada 

 

 Um controlador PID ideal tem seu funcionamento descrito pela seguinte 

equação: 
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( ) ( ) ( ) 









+++= ∫ dt

de
KdtteKteKptp d

τ

0

ip      (5.4-1)10 

onde p  é a saída do controlador na ausência de erro (valor chamado de bias) e Kp, 

Ki e Kd são os ganhos proporcional, integral e derivativo, respectivamente. 

 Em termos de função de transferência: 

( ) sKK
s

KK
KsP dp

ip

p ++=      (5.4-2) 

 

 

Controle proporcional 

 

 

 Se considerarmos somente o controle proporcional, a equação 5.4-1 se reduz 

a: 

( ) ( )teKptp p+=      (5.4-3) 

O conceito do controle proporcional é muito simples: o ganho proporcional Kp pode 

ser ajustado o quanto for necessário para fazer o controlador ser mais rápido e o 

sinal de Kp pode ser ajustado para se ter ação direta ou reversa do controlador.11 

 O valor do bias deve ser ajustado para corresponder ao valor que se acredita 

ser aquele obtido em regime estacionário. A título de exemplo, pode ser 

representado por uma determinada rotação ou porcentagem da rotação nominal de 

um inversor de freqüência. 

 A equação 5.4-3 indica que o a saída do controlador, p(t), pode variar 

idefinidamente. Isso, entretanto, não é verdade, uma vez que, na prática, o sinal p(t) 

tem sua variação permitida dentro de limites definidos geralmente pelo atuador, por 

exemplo 4 a 20 mA, 3 a 15 psi ou 0 a 100%. 

 Uma desvantagem do controle proporcional é que, após uma variação no 

setpoint ou alguma perturbação no sistema, o erro não é eliminado completamente; 

resultará quase sempre uma diferença entre a variável controlada e o setpoint, 

chamada offset, não importa o valor de Kp. Uma maneira de contornar esse 
                                                 
10 Esta equação descreve um controlador PID ideal série. Poderíamos ter escrito a mesma equação, mas sem os 
parênteses; o controlador assim construído seria um PID ideal paralelo. Daqui em diante, não mencionaremos 
mais o PID paralelo. 
11 Kp>0 implica em ação reversa, uma vez que a saída do controlador diminuirá com o aumento da variável 
controlada. O caso contrário é Kp<0, ação direta. 



68 

problema é alterar o valor do bias após a ocorrência do offset; entretanto, isso requer 

geralmente intervenção do operador. A melhor solução é a inclusão do modo de 

controle integral, discutido abaixo. 

 Apesar do offset, quando este puder ser tolerado, o que é o caso em muitas 

aplicações em instalações de britagem (controle do nível da câmara do rebritador, 

por exemplo), convém utilizar o controle proporcional somente, dada a sua 

simplicidade. 

 

 

Controle integral 

 

 

 Novamente, da equação 5.4-1: 

( ) ( )dtteKptp
τ

0

i ∫+=      5.4-4 

Onde 
i

i
τ

1
K =  e τi é chamado de tempo integrativo, dado em segundos ou minutos. 

 A grande vantagem do controle integral é a eliminação do offset. A não ser 

que o sinal do controlador fique saturado, o controle integral sempre buscará e(t)=0. 

A desvantagem é que o controle integral tende a produzir uma resposta mais 

oscilatória, desestabilizando o sistema. A solução é tolerar até onde for possível a 

oscilação ou adicionar o modo de controle derivativo, analisado adiante. 

 Analisando-se a equação 5.4-4, nota-se que a saída do controlador variará 

pouco até que o sinal de erro tenha persistido por algum tempo. Assim, é raro o uso 

do controle integral somente; ele geralmente vem acompanhado do controle 

proporcional, resultando no controlador proporcional-integral (PI) 

( ) ( ) ( ) 









++= ∫ dtteKteKptp

τ

0

ip      5.4-5 

 Dessa combinação vem o significado do nome tempo integrativo ou tempo de 

reset, dado para τi. Após uma variação tipo degrau em e(t), a saída do controlador 

variará instantaneamente devido ao controle porporcional e, após um intervalo de 

tempo de τi, a ação integral terá contribuído com a mesma quantidade de variação 

que o modo proporcional. Diz-se que a ação integral repetiu a ação proporcional 
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uma vez. Daí alguns controladores comerciais terem 1/τi, repetições por segundo ou 

minuto, como parâmetro de ajuste ao invés de τi somente. A Figura 32 mostra a 

saída de um controlador PI a um degrau unitário. 
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Figura 32. Saída de um controlador PI a um degrau unitário em e(t) 

 

 Um fenômeno inerente ao controle integral é o integral windup ou reset 

windup. Se um erro persistir por muito tempo, o termo integral em 5.4-5 poderá 

aumentar até a saturação da saída do controlador. Aumentos adicionais do termo 

integral enquanto o controlador estiver saturado constituem o integral windup. 

 Esse fenômeno ocorre em controladores PI ou PID, por exemplo, durante a 

posta em marcha de um processo, ou também após uma grande variação no 

setpoint, ou ainda após perturbações no sistema que excedem o poder de correção 

da variável manipulada. Felizmente, muitos controladores comerciais têm um 

mecanismo chamado antireset windup, que consiste na supressão do modo integral 

enquanto o controlador estiver saturado, retornando o controle integral quando não 

mais houver saturação. 

 

 

Controle derivativo 
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 O controle derivativo ideal é dado por: 

( )
dt

de
Kptp d+=      5.4-6 

Onde Kd=τd é o tempo derivativo, dado em segundos ou minutos. 

 À semelhança do controle proporcional, o controle derivativo nunca é usado 

sozinho; o controle sempre assume a forma proporcional-derivativo (PD): 

( ) ( ) 







++=

dt

de
KteKptp dp      5.4-7 

 O controle antecipativo proporcionado pelo modo derivativo tende a melhorar 

a resposta dinâmica da variável controlada, entretanto, se o sinal do medidor 

contiver ruídos de alta freqüência, estes serão amplificados pela ação derivativa a 

não ser que o sinal do elemento de medida seja filtrado. Conseqüentemente, nos 

circuitos de britagem, o controle derivativo raramente é usado, posto que os sinais 

de nível da câmara dos rebritadores geralmente têm ruído. O controle derivativo 

também não é recomendado na presença de retardos, os quais são muito comuns 

nas instalações de britagem devido ao transporte de minério. 

 Um dispositivo analógico, seja eletrônico ou pneumático, que forneça ação 

derivativa ideal é impossível de ser construído, pois o controlador teria que 

responder infinitamente rápido a uma variação da entrada. Os controladores 

analógicos comerciais aproximam a ação derivativa ideal através da seguinte função 

de transferência: 

( )
( ) 









+

+







 +
=

1sατ

1sτ

sτ

1sτ
K

sE'

sP'

d

d

i

i
p      5.4-8 

Onde α é um número pequeno, algo entre 0,05 e 0,2. Esta aproximação, além de 

permitir que o dispositivo seja construído, limita a amplificação de ruído da ação 

derivativa, funcionando como um filtro passa-baixas. 

 Diferentemente dos controladores digitais, os controladores analógicos não 

permitem o ajuste dos parâmetros Kp, Ki e Kd de forma independente, havendo 

interações entre os modos de tal forma que os valores podem diferir em até 30% dos 

valores nominais (SEBORG; EDGAR; MELLICHAMP, 1989). 

 A Figura 33 apresenta um controlador PID analógico. 
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Figura 33. Controlador PID analógico (Foxboro 58, pneumático) 

 

 

Respostas dos sistemas controlados por retroalimentação 

 

 

 Considere-se a malha de controle da Figura 34. 

 

 
 

Figura 34. Malha de controle 

 

 O objetivo é determinar os parâmetros do controlador – Kp, Ki (ou τi) e Kd (ou 

τd) – de acordo com algum critério, para se controlar a resposta em malha fechada. 

 Cohen e Coon (1953) desenvolveram expressões empíricas para o cálculo de 

Kp, τi e τd de tal forma que a razão de abatimento seja de ¼12. Para um sistema com 

dinâmica de segunda ordem, isso equivale a ζ ≅ 0,2 e 50% de sobrepasso13 

considerando-se uma variação tipo degrau unitário na entrada (setpoint). A Tabela 4 

                                                 
12 Razão de abatimento é a razão entre picos sucessivos de uma resposta subamortecida (ζ<1). Ver novamente a 
Figura 23. 
13 Sobrepasso (ou sobrepassagem) é a razão entre o maior valor de pico e o valor final (de regime estacionário) 
de uma resposta subamortecida. 
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mostra as relações obtidas por Cohen e Coon, válidas se o processo puder ser 

modelado por um sistema com dinâmica de primeira ordem, ou seja, 
1τs

Ke
Gp

-θ

+
=

s

. 

 

Tabela 4 – Relações de Cohen e Coon para o cálculo de controladores PID 

Controlador Parâmetro Cohen-Coon 

P Kp 
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τ
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PID 

τd 







+

τ

θ

θ

211

4
 

 

 Os parâmetros calculados pelas relações de Cohen e Coon podem dar 

respostas consideradas muito oscilatórias (devido à razão de abatimento de ¼). 

Uma alternativa é o uso dos seguintes índices de desempenho, novamente 

considerando que o processo possa ser modelado por uma função de transferência 

com retardo mais dinâmica de primeira ordem: 

 

Integral do erro absoluto (IAE – Integral of the absolute error) 

( )dtteIAE
0
∫
∞

=  

 

Integral do erro quadrático (ISE – Integral of the squared error) 
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( )[ ] dtteISE
0

2

∫
∞

=  

 

Integral do erro absoluto ponderado pelo tempo (ITAE – Integral of the time-

weighted absolute error) 

( )dtteITAE
0
∫
∞

= t  

 

 Relações que minimizam o índice ITAE de desempenho estão listados na 

Tabela 5. Para mudanças na carga (perturbações no processo), a função de 

transferência GL da carga é a mesma do processo, Gp. 

 

Tabela 5 – Minimização do ITAE para um sistema com dinâmica de primeira ordem 

Tipo de Entrada Tipo de Controlador Modo A B 

P 0,859 -0,977 
Carga PI 

I 0,674 -0,680 

P 1,357 -0,947 

I 0,842 -0,738 Carga PID 

D 0,381 0,995 

P 0,586 -0,916 
Setpoint PI 

I 1,0314 -0,165 

P 0,965 -0,850 

I 0,79615 -0,1465 Setpoint PID 

D 0,308 0,929 

 

 A expressão de cálculo é Y=A(θ/τ)B, onde Y=K.Kp para o modo proporcional, 

τ/τi para o modo integral e τd/τ para o modo derivativo. 

 Como exemplo, consideremos que, na Figura 34, 
17s

4e
G

3,5s

p
+

=
−

 é a função de 

transferência do processo. A Tabela 6 fornece os parâmetros dos controladores 
                                                 
14 Para variações do setpoint, a expressão de cálculo para o modo integral é τ/τi=A+B(θ/τ). 
15 Idem. 
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ajustados pelos métodos de Cohen-Cooon e minimização do ITAE, ambos 

considerando-se uma variação tipo degrau unitário na entrada. 

 

Tabela 6 – Controladores para 
17s

4e
G

3,5s

p
+

=
−

 

Controlador Kp ττττi ττττd 

P/ITAE --- --- --- 

P/Cohen-Coon 0,583 --- --- 

PI/ITAE 0,276 7,39 --- 

PI/Cohen-Coon 0,471 5,80 --- 

PID/ITAE 0,435 9,69 1,13 

PID/Cohen-Coon 0,729 7,21 1,17 

 

 Os números da Tabela 6 vão de encontro ao que já foi afirmado sobre os 

modos de controle: a inclusão do modo integral, embora permita a eliminação do 

offset, tende a desestabilizar a malha de controle, daí a diminuição do ganho 

proporcional quando este modo é incluído. Ainda, a inclusão do controle 

antecipatório dado pelo modo derivativo tende a estabilizar a malha de controle, daí 

mais ganho pode ser aplicado à malha e, conseqüentemente, haverá um aumento 

do ganho proporcional do controlador. 

 A afirmação acima não é uma generalização e deve ser tomada com cuidado: 

o desempenho de uma malha de controle depende fundamentalmente dos 

parâmetros escolhidos para o controlador e da dinâmica do processo. Há muitos 

processos que não podem ser representados por uma função de transferência com 

dinâmica de primeira ordem, por exemplo, e há ainda muitas outras maneiras, mais 

ou menos complexas, de se calcular os parâmetros de um controlador, seja ele do 

tipo PID ou outro qualquer. No caso do presente trabalho não há necessidade de 

abordagens tão complexas pois, em circuitos de britagem, um simples controle 

proporcional é muitas vezes mais que suficiente para que se atinjam os objetivos 

pretendidos. Somente em casos especiais estratégias avançadas de controle têm 

que ser utilizadas, como por exemplo na presença de retardos muito grandes ou 

muitas não-linearidades. 



75 

 A literatura de controle está repleta de métodos para o cálculo de 

controladores, muitas vezes dispondo de um repertório matemático tão complexo 

que, se algumas páginas fossem isoladas, seria difícil imaginar que o assunto 

tratado pelo texto seria automação e controle de processos. Aos interessados, 

recomenda-se a leitura de Seborg, Edgar e Mellichamp (1989), um texto claro e 

repleto de informações valiosas ao engenheiro que queira saber mais sobre controle 

de processos. 

 A Figura 35 mostra uma simulação da resposta a um degrau unitário de 

17s

4e
G

3,5s

p
+

=
−

 considerando-se os controladores calculados na Tabela 6. Note-se a 

resposta mais oscilatória dada pelo ajuste Cohen-Coon16. 

 

 

Figura 35. Resposta à malha fechada de 
17s

4e
G

3,5s

p
+

=
−

 

 

 

                                                 

16 O retardo de 3,5 s foi aproximado por 
3,5s2

3,5s23,5se
+

−
≅

− . Esta aproximação é conhecida como aproximação 

de Padè de primeira ordem. A simulação foi efetuada no software GNU Octave 2.1.36. 
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5.5 Controle digital 

 

 

5.5.1 Controlador PID digital 

 

 

 O controlador PID, na sua versão digital, tem a seguinte lei de controle, 

denominada algoritmo de posição: 

( )







 −
+++= −

=

∑
∆t

ee
τ∆te

τ

1
eKpp 1nn

d

n

0k
k

i
npn      (5.5-1) 

Onde pn e en são a saída do controlador e o erro no n-ésimo instante, 

respectivamente, e ∆t é o intervalo de amostragem dos sinais, a princípio assumido 

igual para todos os sinais da malha de controle. Os demais símbolos foram 

apresentados anteriormente. 

 A equação acima é uma aproximação por diferenças finitas do PID analógico 

e, se ∆t for pequeno o suficiente, o controlador digital terá um desempenho 

praticamente igual ao seu par analógico. Uma vantagem inerente do controlador 

digital é que não há interações indesejáveis entre os modos de controle, que podem 

ser ajustados independentemente um do outro. De resto, as mesmas questões 

discutidas para o PID analógico, como o integral windup, valem para a versão digital. 

 O equipamento que implementa a lei de controle em 5.5-1 é o controlador 

lógico programável – CLP. O CLP, por ser digital, não pode tratar diretamente os 

sinais analógicos vindos do processo; estes têm que ser convertidos em sinais 

digitais por outro dispositivo, o conversor analógico-digital (ADC – analog to digital 

converter) e a saída do controlador, digital, tem que ser convertida para um sinal 

analógico pelo conversor digital-analógico (DAC – digital to analog converter). A 

malha de controle digital da Figura 36 representa alguns desses elementos. 
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Figura 36. Malha de controle digital 

 

 Há também na Figura 36 o zero order hold – ZOH, cuja função é “segurar” a 

saída do controlador de forma que esta não seja zero entre os intervalos de 

amostragem. A Figura 37 mostra o efeito do zero order hold. 

 

 
Figura 37. O zero order hold (curva vermelha) 

 

 

5.5.2 O controlador lógico programável 

 

 

 O CLP é um dispositivo de estado sólido, microprocessado, capaz de 

armazenar instruções e executar funções de controle discretas e dinâmicas, tais 
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como seqüenciamento, temporização e contagem, além de realizar operações 

lógicas e aritméticas, manipulação de dados e comunicação em rede. 

 A Figura 38 mostra a arquitetura básica de um CLP, formado por uma fonte 

de alimentação, uma unidade central de processamento (CPU), um sistema de 

memória e circuitos de entrada e saída. 

 A Figura 39 mostra uma CPU, fonte de alimentação e módulos de entrada e 

de saída de um CLP da Allen-Bradley. 

 

 
Figura 38. Arquitetura básica de um CLP 

 

 
Figura 39. Um controlador lógico programável, fonte e módulos de E/S 

 

 A fonte de alimentação é responsável pelo fornecimento de energia elétrica a 

CPU e aos circuitos de entrada e saída. 

 Os circuitos de entrada são a interface pela qual as informações de campo 

chegam ao CLP. As entradas podem ser digitais ou analógicas e são provenientes 
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de elementos de campo tais como sensores de nível, botões, relés, chaves fim-de-

curso e outros. 

 Os dispositivos de saída, tais como solenóides, relés, contatores, válvulas, 

inversores de freqüência, luzes indicadoras e alarmes, estão conectados aos 

circuitos de saída do CLP. As saídas, de maneira similar às entradas, podem ser 

digitais ou analógicas. 

 O sistema de memórias é constituído tipicamente por memórias ROM (Read 

Only Memory) e RAM (Random Access Memory), cujos papéis estão assim dividos: 

 

• Memória residente (ROM): contém os programas que são parte integrante do 

sistema (firmware), permanentemente armazenados, que supervisionam e 

executam as atividades de controle e a comunicação com os dispositivos 

periféricos, bem como outras atividades, de acordo com o fabricante. 

• Memória do usuário (RAM): armazena o programa aplicativo do usuário, ou 

seja, o programa de aplicação. Aqui estão as leis de controle, como algoritmos 

PID, por exemplo. 

• Memória de dados ou tabela de dados (RAM): nessa área são armazenados 

os dados associados ao programa de controle, tais como valores de 

temporizadores, contadores, constantes, ganhos dos controladores. 

• Memória imagem das entradas e saídas (RAM): área que reproduz o estado 

de todos os dispositivos de entrada e saída conectados ao CLP (ligado ou 

desligado, verdadeiro ou falso, valores analógicos digitalizados). 

 

 A CPU do CLP é formada pelo microprocessador e seus circuitos de controle 

e comunicação. O microprocessador é o elemento principal da arquitetura do 

controlador digital e tem como funções o controle dos barramentos, o gerenciamento 

das comunicações com a memória e os dispositivos de entrada e saída, e a 

execução das instruções. 

 O microprocessador interpreta os sinais de entrada, executa a lógica de 

controle segundo as instruções do programa de aplicação, realiza cálculos e executa 

operações lógicas, para, em seguida, enviar os sinais apropriados às saídas. 

 O microprocessador busca as instruções armazenadas na memória e as 

executa seqüencialmente. A execução do programa consiste na repetição 

seqüencial do processo de busca e execução das instruções. 



80 

 

 

Princípio de funcionamento do CLP 

 

 

 O CLP executa seqüencialmente o programa permanentemente armazenado 

em sua memória ROM. Cada execução completa compreende a realização de um 

ciclo chamado scan e consiste de uma série de operações realizadas de forma 

seqüencial. A Figura 40 apresenta as principais etapas do ciclo de scan de um CLP. 

Em um ciclo de scan, ocorrem: 

 

• Atualização das entradas: durante a leitura das entradas, o CLP examina os 

dispositivos externos de entrada quanto à presença ou à ausência de tensão, isto 

é, um estado “energizado” ou “desenergizado”. As variáveis analógicas também 

são atualizadas durante esta etapa. O estado das entradas é atualizado e 

armazenado temporariamente em uma região da memória chamada “tabela 

imagem das entradas”. 

• Execução do programa: durante a execução do programa de aplicação, o CLP 

examina as instruções da estratégia de controle (armazenado na memória RAM), 

usa o estado das entradas armazenadas na “tabela imagem das entradas” e 

determina se uma saída será ou não utilizada. O estado resultante das saídas é 

armazenado em uma região da memória RAM chamada “tabela imagem das 

saídas”. 

• Atualização das saídas: baseado nos valores da “tabela imagem das saídas”, o 

CLP aciona seus circuitos de saída, que exercem controle sobre dispositivos 

externos (inversores de freqüência, relés, solenóides, etc.). 

• Realização de diagnósticos: ao final de cada ciclo de scan, a CPU verifica as 

condições do CLP para verificar se ocorreu qualquer falha em algum de seus 

componentes internos (fonte, circuitos de entrada e saída, memória etc.). 
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Figura 40. Fluxograma de um ciclo de scan 

 

 O CLP permite o controle discreto, muito útil quando da implementação das 

estratégias de partida e parada de equipamentos, ou seja, o projeto de 

itertravamento de uma instalação. O controle discreto, nos CLP’s, faz a ponte entre 

os conceitos de automação e de controle de processos. 

 Há ainda outros conceitos que poderiam ser abordados no âmbito da 

automação e controle: programação de CLP’s, condicionamento de sinais, topologia 

de redes, tipos de redes de comunicação, instrumentação industrial. Entretanto, tais 

aspectos fogem ao escopo do presente trabalho. Há nas referências bibliográficas 

alguns bons livros sobre o assunto; muitos outros podem ser consultados pelos 

interessados em se aprofundar neste vasto e importantíssimo campo. 

 

 

5.5.3 Automação e controle da britagem 

 

 

Início 

Lê as entradas 
(tabela imagem das entradas) 

Executa o programa de 
aplicação 

Atualiza as saídas 
(tabela imagem das saídas) 

Realiza diagnósticos 
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 A britagem primária não é objeto do controle de processos, na acepção do 

termo conforme considerado neste texto. Entretanto, a britagem primária pode ser 

instrumentada e sua operação, monitorada. 

 A Tabela 7 traz algumas variáveis de controle em circuitos de britagem 

primária e os sensores para a medição das mesmas. 

 

Tabela 7 – Variáveis de controle da britagem primária 

Variável Natureza Sensor Uso 

Nível da moega 
do alimentador 

Analógica 
ou 

Discreta 

Ultrasônico 
Nuclear 

Capacitivo 

Alarme 
Evitar avaria no 
alimentador 

Potência Analógica Wattímetro Evitar avaria no 
britador 

Nível alto ou baixo 
em pilhas-pulmão Discreta 

Ultrasônico 
Nuclear 

Capacitivo 

Alarme 
Evitar avaria no 
alimentador e 
britador 

Rasgo em 
correias Discreta Mecânicos 

Magnéticos Alarme 

Correia patinando Discreta 
Capacitivo (gerador de 

pulsos montado na 
cabeça do TC) 

Alarme 

Produção Analógica Balança integradora Totalização 

Monitoramento 
remoto 

Analógica 
ou 
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Figura 41. Controle da britagem primária 

 

 

5.5.4 Automação e controle da rebritagem 

 

 

 Geralmente, o controle da rebritagem tem como objetivos principais: 

 

• Maximizar a produção do circuito; 

• Maximizar a produção de finos; 

• Maximizar a produção para fornecer um determinado mix de produtos. 

 

 Há, ainda, vários outros objetivos secundários ou benefícios oriundos do 

controle da rebritagem. Estes últimos foram listados na seção 5.1. 

 O controle de rebritagem envolve, antes mesmo da definição da estratégia de 

controle, a definição da política de operação. Esta será dada, basicamente, pela 

regulagem dos rebritadores do circuito, dada pela APF. Esta regulagem deverá 

atender a um ou mais critérios de interesse da gerência da operação, APF fixa ou 

variável, maximização dos finos, produção máxima etc. A política de operação assim 

definida deverá respeitar as restrições do circuito, tais como: capacidade dos 
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transportadores, área de peneiramento, capacidade dos silos de recirculação de 

material e potência consumida pelos motores, principalmente dos rebritadores. 

 Definida a política, é conveniente que o circuito de rebritagem seja separado 

em subprocessos. Cada subprocesso deverá ser representado por um rebritador e 

uma variável manipulada, sendo esta última, de preferência, a taxa de alimentação 

do rebritador. Políticas de operação de APF variável podem ser facilmente 

implementadas, mas geralmente levam a uma redução da produção máxima que 

poderia ser obtida naquele circuito ou a interações indesejáveis com outras malhas 

de controle, tornando o processo difícil de se controlar. 

 Definidas as malhas de controle, controladores digitais do tipo PI podem ser 

usados. O modo derivativo geralmente não é usado, dada a presença de retardos e 

sinais ruidosos nos circuitos de rebritagem. 

 Vale comentar que os rebritadores modernos podem vir, de fábrica, com 

controladores dedicados embarcados. Exemplos são a série ASR (SVEDALA, 2001) 

da Sandvik e A2020 (MANUAL ..., 2005) da Metso, que cuidam do controle da 

potência consumida, APF, e pressão do sistema hidráulico, quando houver. Estes 

controladores dedicados recebem de um sensor a informação da posição do manto 

e, por conseqüência, inferem a APF. Como tanto a potência consumida quanto a 

pressão do sistema hidráulico estão relacionados à taxa e distribuição 

granulométrica da alimentação, é comum deixar o controlador dedicado a cargo 

dessas variáveis e usar o controlador de processo para manipular a taxa de 

alimentação de modo a afogar o rebritador, se houver essa possibilidade. Essa 

estatégia leva a malhas de controle simples, com modo proporcional somente, uma 

vez que algum offset pode ser tolerado no controle de nível da câmara do rebritador. 

O ganho proporcional é, geralmente, baixo, da ordem de 0,5. 

 A Figura 42 ilustra esse tipo de filosofia de controle. 
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Figura 42. Controle da rebritagem 

 

 Excessivas atuações do algoritmo de controle dedicado podem significar uma 

regulagem inadequada do rebritador, devendo a política de operação do circuito ser 

revista. 

 Silos e pilhas são geralmente utilizados para absorver algum eventual 

desbalanceamento entre estágios de britagem, muitas vezes inevitáveis devido a 

outras restrições de processo. O nível de silos e da câmara de rebritadores são sem 

dúvida as variáveis mais importantes no controle da rebritagem no que se refere à 

maximização da produção. 

 A Tabela 8 apresenta algumas variáveis e sensores utilizados no controle da 

rebritagem. 

 

Tabela 8 – Variáveis e sensores usados no controle da rebritagem 

Variável Sensor Uso 

Produção/Carga Balança integradora Totalização de produção 
Malha de controle 

APF Detetor de posição do manto Proteção do equipamento 
Malha de controle 

Potência 
Wattímetro 

Pressão do sistema hidráulico 
Amperímetro 

Proteção do equipamento 
Malha de controle 

Nível da câmara Ultrassônico ou nuclear Malha de controle 

Controlador 
P (ou PI) 

Alimentador Rebritador 

Sensor de 
nível 

+ 
- 

erro setpoint 

nível da câmara ADC+ 
filtro 

DAC+ 
ZOH 

Controlador 
dedicado 

potência 
pressão APF 

Controle dedicado 

Malha de controle 
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6 Desenvolvimento de um programa para a simulação de 

circuitos de britagem 

 

 

6.1 A biblioteca AggXtream 

 

 

 A análise da dinâmica de processos através de funções de transferências 

presume que o sistema modelado seja linear e invariante no tempo; considera 

também que as variáveis sejam escritas como variáveis de desvio do regime 

estacionário. Esse tipo de análise não se aplica bem aos processos minerais, 

geralmente não lineares e variáveis no tempo. As funções de transferência também 

não permitem a análise clara dos transientes que ocorrem durante a posta-em-

marcha de um circuito de britagem ou durante a formação da carga circulante 

quando da operação em circuito fechado. A interação entre operações unitárias 

também é muito difícil de ser representada com funções de transferência. 

 A fim de superar as limitações impostas pela análise da dinâmica de sistemas 

lineares aos circuitos de britagem e peneiramento, foi desenvolvido pelo autor o 

AggXtream. AggXtream é uma biblioteca de modelos de britagem, peneiramento e 

transporte de agregados que foi desenvolvida para funcionar no programa de 

simulação Extend17, da Imagine That, Inc..O Extend é um programa que permite a 

criação de modelos discretos ou contínuos no tempo, determinísticos ou 

estocásticos. Possui bibliotecas de objetos (denominados blocos) próprios para a 

representação e simulação dos mais diversos sistemas e, caso os blocos disponíveis 

não atendam às necessidades, o Extend permite a criação de novos blocos através 

de um ambiente de programação próprio cuja linguagem é muito assemelhada à 

linguagem C. 

 Dessa forma, a iniciativa de criação da biblioteca AggXtream surgiu 

justamente para suprir a necessidade de blocos que pudessem ser usados na 

simulação dinâmica de sistemas de britagem e peneiramento. A biblioteca 

                                                 
17 Na versão 4.1.3. 
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AggXtream, juntamente com o núcleo do Extend, formam um simulador que calcula 

o balanço de massas para qualquer instalação de britagem e peneiramento de forma 

dinâmica, ou seja, levando em conta os transientes decorrentes da passagem do 

tempo. Isto torna esse simulador diferente daqueles disponíveis no mercado que, via 

de regra, são simuladores de regime estacionário. A biblioteca AggXtream também é 

adequada à simulação de sistemas de controle de instalações de britagem e 

peneiramento, o que permite que os efeitos de várias estratégias de controle possam 

ser avaliados. 

 O Extend tem uma estrutura modular cuja unidade é denominada bloco. Cada 

bloco, portanto, é uma entidade única que pode representar uma operação unitária 

ou realizar uma função útil para um outro bloco, ou ainda vários blocos. Blocos 

podem ser reunidos através de um conceito denominado hierarquia. Sistemas 

podem ser construídos com um bloco somente ou com vários blocos reunidos num 

sistema hierárquico. A biblioteca AggXtream pode também ser definida como um 

conjunto de blocos personalizados do Extend, simples ou hierárquicos, salvos num 

arquivo à parte, a biblioteca AggXtrem.lix. Esta arquitetura aberta facilita a 

modelagem bottom-up, a incorporação e a manutenção de blocos e sistemas no 

simulador que, por ora, conta somente com operações unitárias via seca. Entretanto, 

dada a sua estrutura aberta, modular e personalizável, a biblioteca AggXtream 

poderá conter blocos para a simulação de operações unitárias a úmido, no futuro. A 

Figura 43 traz ícones de alguns dos blocos que compõem a biblioteca AggXtream. 
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Figura 43. Ícones de alguns modelos da biblioteca AggXtream 
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 A construção dos modelos de britagem, peneiramento e manuseio 

(transporte, estocagem e alimentação) de sólidos particulados na biblioteca 

AggXtream seguiu algumas diretrizes básicas: 

 

• Os modelos de britagem e peneiramento são instantâneos; um tempo morto 

pode ser aplicado aos produtos do peneiramento. A estruturação matemática 

desses modelos foi discutida no capítulo 4. 

• Os modelos de transporte consistem da aplicação de tempos mortos às frações 

granulométricas; uma fila do tipo FIFO (first in, first out) é alocada para cada 

fração granulométrica do fluxo de sólidos para esse fim. 

• Os modelos de silos e pilhas consistem de integradores simples; não há 

modelagem dos fenômenos cone/cone invertido ou segregação granulométrica. 

Cada fração granulométrica é considerada independentemente e o conteúdo do 

silo ou pilha é considerado perfeitamente misturado ao final de um intervalo de 

tempo. 

 

 Essas simplificações estão de acordo com aquelas descritas em Whiten 

(1984). Como ilustração são apresentadas na Figura 44 as partes internas de um 

bloco da biblioteca AggXtream – Level meter - usado como modelo de sensor 

ultrassônico de nível, conforme desenvolvido pelo autor. 
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Figura 44. Anatomia de um bloco de AggXtream 

 

 A biblioteca AggXtream serve aos seguintes propósitos: 

• Estudos de estratégias de operação objetivando a otimização de um processo 

existente; 

• Avaliação da robustez da instalação a variações da alimentação; 

• Busca e eliminação de gargalos; 

• Análise de regime transiente, e 

• Definição de estratégias de controle de processo. 

 

 Ainda, assim como nos softwares tradicionais baseados em modelos de 

balanço populacional, a biblioteca AggXtream conta também com modelos 

empíricos. Informações de catálogos de fabricantes ou quaisquer outros bancos de 

dados fazem o papel dos dados experimentais. Assim, o simulador pode ser utilizado 
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no dimensionamento de instalações novas, anteprojetos e outros trabalhos 

correlatos. 

 

 

6.2 Os modelos de operações unitárias 

 

 

 No capítulo 4, seção 4.3, discorreu-se sobre métodos de calibração de 

modelos e a importância dos dados experimentais. Os modelos devem sempre ser 

calibrados com dados experimentais e escolhidos adequadamente, pois o modelo do 

sistema como um todo não será bom se os subsistemas não estiverem 

representados adequadamente. 

 Na seqüência apresenta-se uma breve descrição de cada um dos blocos que 

compõem a biblioteca AggXtream. 

 

 

6.2.1 Modelos de britagem 

 

 

CRSH: Modelo de britagem 

 

 

 Este modelo pode ser usado para representar a britagem em britadores de 

mandíbulas, giratórios e cônicos. O modelo não pode ser usado para modelar a 

britagem em britadores de impacto, sejam eles de eixo horizontal ou vertical, os 

quais têm uma modelagem diferente da apresentada neste texto. 

 O modelo é baseado nas equações de balanço populacional apresentadas no 

capítulo 4, isto é, nas equações 4.1-7, 4.1-9 e 4.1-10, aqui reproduzidas por 

conveniência: 
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 Os valores de K1 e K2 são relacionados a APF (ou APA) por: 
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 A Figura 45 apresenta uma janela de diálogo do bloco CRSH, conforme 

criada pelo autor. 
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Figura 45. Diálogo para a especificação dos parâmetros do modelo CRSH 

 

 Os parâmetros desse modelo, que devem ser introduzidos no diálogo da 

Figura 45, são os seguintes: 

 

1. Closed-side set (mm): a abertura do britador do lado fechado (APF), em mm. 

2. Feed opening (mm): a abertura de alimentação do britador (Gape), em mm. 

3. Humidity contents (%): a umidade em %. 

4. Work index of material (kWh/st): o WI (de bolas) do minério. 

5. Bulk density of material: a densidade aparente do minério, em t/m3. 

6. Proportion of fines during a breakage event K: o parâmetro K da função de 

quebra. 
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7. Proportionality constant Alpha1: o fator de proporcionalidade entre K1 e a APF 

na função de classificação. 

8. Proportionality constant Alpha2: o fator de proporcionalidade entre K2 e a APF 

na função de classificação. 

9. Tabela de capacidade básica (de catálogo ou outra base de dados 

específica): uma tabela contendo até 5 pontos que dão a capacidade básica 

do britador. Se a caixa de verificação Calculate capacity factors for marcada, 

os fatores de capacidade descritos no “Manual de Britagem” (MANUAL ..., 

2005, p. 2-10 e 2-11) serão aplicados a essa tabela. 

10. Use short head model: se marcada, esta caixa de verificação troca o expoente 

n2 da função de quebra de 4,5 (britadores standard) para 2,5 (britadores 

cônicos do tipo short-head). 

11. Calculate capacity factors: se marcada, esta caixa de verificação fará os 

fatores de capacidade do “Manual de Britagem” serem aplicados à tabela de 

capacidade básica do britador em cada instante de tempo de simulação. 

12. Calculate power drawn using Bond’s equation: se marcada, esta caixa de 

verificação fará com que a potência consumida na britagem seja calculada 

através da equação de Bond em cada instante de tempo de simulação: 

Saída de Vazão
F

1

P

1
WI10Pot ×








−××=      [kW] 

Onde WI é o work index do minério em kWh/sht, P é o d80 do produto de britagem e 

F é o d80 da alimentação, em µm. 

 

 Embora os fabricantes indiquem essa equação para o cálculo da potência 

consumida na britagem, Chaves (1999) acredita tratar-se tão somente de uma 

aproximação, afirmando que, a rigor, a energia consumida na britagem seria dada 

pela lei de Kick. Outros autores, como King (2001) e Manual [...] (2005), calculam a 

potência pela equação de Bond. Modelos baseados na energia de impacto (as já 

discutidas curvas-t10) têm um modo mais sofisticado de calcular a energia 

consumida na britagem, mas para tanto há que se obter dados experimentais para a 

calibração do modelo (NAPIER-MUNN et al., 1996). 

 

 Em cada instante de simulação, a guia Results do diálogo da Figura 45 trará 

as informações que aparecem na Figura 46. 
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Figura 46. A guia de resultados do modelo CRSH 

 

 O bloco CRSH, na verdade, nunca é utilizado sozinho na construção de um 

modelo de instalação de britagem e peneiramento. O modelo CRSH é um bloco 

componente de outro bloco hierárquico, o bloco Crusher, PBM, este sim usado para 

representar uma operação de britagem. Daí a cor cinza do bloco CRSH; na 

biblioteca AggXtream há uma convenção de cores (este código de cores não vale 

para o Extend). Os blocos cinza são blocos componentes de outros blocos 

hierárquicos e os blocos azuis, sejam eles hierárquicos ou não, são os blocos que 

efetivamente são utilizados para modelar uma operação unitária na modelagem de 

um sistema de britagem e peneiramento. Os blocos cinza, como o bloco CRSH, 

fazem o mesmo papel das funções quando se fala em programação estruturada. 

 O bloco CRSH é um bloco transformacional, pois há mudanças das 

propriedades físicas do fluxo de sólidos ao passar pelo bloco. A Figura 47 traz as 

entradas e saídas controladas pelo bloco CRSH através de seus conectores. 

Algumas outras saídas aparecem também na guia Results, conforme visto na Figura 

46. 
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Figura 47. Conectores de entrada e saída do bloco CRSH 

 

 

Crusher, PBM: Modelo de britagem 

 

 

 Este é o bloco hierárquico utilizado para a modelagem da britagem através da 

técnica de balanço populacional, servindo à modelagem de britadores que 

apresentem quebra por compressão em câmaras com redução gradual de tamanho. 

O diálogo é o mesmo do bloco CRSH: na verdade é o próprio diálogo do bloco 

CRSH, uma vez que o bloco Crusher, PBM o usa como um bloco componente. As 

informações dos conectores são diferentes, conforme mostra a Figura 48. 

 

  
 

Figura 48. Conectores do bloco Crusher, PBM 

 

 Para melhor entendimento do funcionamento deste bloco, a Figura 49 traz a 

estrutura hierárquica do bloco Crusher, PBM, mostrando seus blocos componentes, 

entradas e saídas. 

Vazão de entrada (t/h) 

Vazão requerida (t/h) 
 

Vazão de entrada (t/h) 

Vazão de saída (t/h) 
 

Energia específica 

kW h/t

C

kW

Vazão de entrada (t/h) 

Vazão de saída (t/h) 

Potência consumida 
(kW) 

Massa de minério no britador (kg) 
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Figura 49. Estrutura hierárquica do bloco Crusher, PBM 

 

 

GYRA: Modelo de britagem em britadores giratórios 

 

 

 À semelhança do bloco CRSH, o bloco GYRA é um bloco componente de 

outro usado para modelar efetivamente a britagem em britadores giratórios. O bloco 

GYRA é um modelo empírico e assume que a distribuição granulométrica do produto 

de britagem é totalmente determinada pela abertura na posição aberta – a APA – e 

portanto independe da distribuição granulométrica da alimentação. 

 Trata-se portanto de uma simplificação do processo de britagem em 

britadores giratórios pois a granulometria de alimentação influi no produto de 

britagem. Entretanto, essa aproximação é válida quando se aplica esse modelo a 

uma determinada operação, ou seja, quando a variação da alimentação não seja tão 

ampla que justifique o emprego dos modelos de balanço populacional. Manuais de 

fabricantes apresentam curvas de produto de seus britadores apenas como função 

da APF e, eventualmente, do tipo de minério, aceitando portanto esse raciocínio. 

 As equações usadas pelo bloco são: 

( ) 1,25r para100
1,25

r
dP

APA

d
r

i

m

i
i

i
i

≤×







=

=

     (6.1-1) 

Cálculo da 
potência consumida Este bloco controla a 

acumulação 
de material dentro do britador 

O bloco CRSH 
calcula a 
distribuição 
granulométrica e 
a capacidade do 
britador 

Vazão de saída (t/h) 



97 

Onde P(di) é a porcentagem passante abaixo da malha di, dada em mm, e m é um 

expoente utilizado para fins de calibração do modelo. Se m = 0,843 a distribuição 

granulométrica será igual àquelas publicadas em Manual [...] (1976). A APA é dada 

em mm. 

 

 
 

Figura 50. Diálogo para a especificação dos parâmetros do modelo GYRA 

 

 Os parâmetros desse modelo, que devem ser digitados no diálogo da figura 

50, são os seguintes: 

 

1. Open-side set (mm): a abertura do britador do lado aberto (APA), em mm. 

2. Feed opening (mm): a abertura de alimentação do britador (Gape), em mm. 

3. Crusher throw (mm): o movimento do excêntrico, em mm. 
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4. Humidity contents (%): a umidade em %. 

5. Work index of material (kWh/st): o WI (de bolas) do minério. 

6. Bulk density of material: a densidade aparente do minério, em t/m3. 

7. Exponent: o expoente m da equação 6.1-1. 

8. Tabela de capacidade básica (de catálogo ou outra base de dados 

específica): uma tabela contendo até 5 pontos que dão a capacidade básica 

do britador. Se a caixa de verificação Calculate capacity factors for marcada, 

os fatores de capacidade descritos no “Manual de Britagem” (MANUAL ..., 

2005, p. 2-10 e 2-11) serão aplicados a essa tabela. 

9. Calculate capacity factors: se marcada, esta caixa de verificação fará os 

fatores de capacidade do “Manual de Britagem” serem aplicados à tabela de 

capacidade básica do britador em cada instante de tempo de simulação. 

10. Calculate power drawn using Bond’s equation: se marcada, esta caixa de 

verificação fará com que a potência consumida na britagem seja calculada 

através da equação de Bond em cada instante de tempo de simulação. 

 

 Em cada instante de simulação, a guia Results do diálogo da Figura 47 trará 

as informações que aparecem na Figura 51. 

 

 
 

Figura 51. A guia de resultados do modelo GYRA 

 

 Por fim, a Figura 52 traz as entradas e saídas controladas pelo bloco GYRA 

através de seus conectores. 
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Figura 52. Conectores de entrada e saída do bloco GYRA 

 

 

Crusher, Gyratory: Modelo de britagem em britadores giratórios 

 

 

 Analogamente ao par de blocos já apresentado CRSH/Crusher, PBM, o bloco 

Crusher, Gyratory utiliza o bloco GYRA para tratar a parte de transformação da 

modelagem e a capacidade do britador num certo instante. Outros blocos cuidam da 

transferência de massa e terminam os cálculos de potência consumida. A 

comparação entre a Figura 53 e a Figura 49 indica que somente o bloco de 

transformação muda. 

 

 
Figura 53. Estrutura hierárquica do bloco Crusher, Gyratory 
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Vazão requerida (t/h) Vazão de entrada (t/h) 

Vazão de saída (t/h) 

Energia específica 
(kWh/t) 

kWh/t
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 Finalmente, a Figura 54 traz as entradas e saídas controladas pelo bloco 

Crusher, Gyratory através de seus conectores. 

 

 
 

Figura 54. Conectores de entrada e saída do bloco Crusher, Gyratory 

 

 

Crusher, Empiric: Modelo empírico para britadores de mandíbulas, giratórios ou 

cônicos 

 

 

 No capítulo 4, foi estabelecido que as equações 4.1-1 e 4.1-2 poderiam ser 

utilizadas na construção de um modelo empírico de britagem. O bloco Crusher, 

Empiric que, semelhante aos blocos Crusher, PBM e Crusher, Gyratory, utiliza um 

bloco de transformação para calcular a distribuição granulométrica do produto de 

britagem e outros blocos para as tarefas de transferência de massa e energia. O 

bloco de transformação do bloco Crusher, Empiric é o bloco EMJC (de empirical 

model for jaw, gyratory or cone crushers). A estrutura hierárquica do bloco Crusher, 

Empiric é a mesma apresentada na Figura 53, bastando substituir o bloco GYRA por 

um bloco EMJC, cujos ícones, aliás, são idênticos. 

 Se o bloco Crusher, Empiric for instruído para representar um britador de 

mandíbulas ou giratório, as equações que serão utilizadas para o cálculo da 

distribuição granulométrica do produto de britagem serão as seguintes: 

( )0,4WI0,04APA25400P80 +×××=      (6.1-3)18 

                                                 
18 Reproduzida do capítulo 4 por conveniência. 
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kW



101 

e 

( )






















×=

α

80

i
i P

d
100,80MINdP      (6.1-4) 

 Caso o britador seja do tipo cônico, as equações serão: 

( )
APF27e

0,70,02WI7eAPF25400
P80

×−

+×××
=      (6.1-5)19 

 

e 

( ) 100e1dP

α

P

d
1,609

i
80

i

×
















−=








−

     (6.1-6) 

Uma vez mais, o expoente α deve ser calibrado com dados experimentais. Nas 

equações 6.1-3 e 6.1-5, P80 resulta em µm e nas equações 6.1-4 e 6.1-6 P80 deve 

estar em mm. 

 A Figura 55 mostra o diálogo de especificação de parâmetros do modelo 

Crusher, Empiric (note-se o EMJC no título do diálogo). 

 

                                                 
19 Idem. 
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Figura 55. Especificação de parâmetros do modelo Crusher, Empiric (EMJC) 

 

 Os parâmetros são os seguintes: 

 

1. Closed-side set (mm): a abertura do britador do lado fechado (APF), em mm. 

2. Feed opening (mm): a abertura de alimentação do britador (Gape), em mm. 

3. Crusher throw (mm): o movimento do excêntrico, em mm. 

4. Humidity contents (%): a umidade em %. 

5. Work index of material (kWh/st): o WI (de bolas) do minério. 

6. Bulk density of material: a densidade aparente do minério, em t/m3. 

7. Exponent: o expoente α das equações 6.1-4 e 6.1-6. 

8. Curve type: pode ser do tipo Rosin-Rammler (eq. 6.1-6) ou Gaudin-

Schuhmann (eq. 6.1-4). 
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9. Crusher type: pode assumir os valores Jaw/gyratory (eq. 6.1-3) ou Cone (eq. 

6.1-5). 

10. Os demais itens do diálogo já foram comentados em outros blocos. Note-se 

que a tabela de capacidade pode ser dada em função da APF ou da APA, 

dependendo do tipo de britador que se estiver modelando. 

 

 Quanto aos conectores, o bloco é idêntico aos modelos Crusher, PBM e 

Crusher, Gyratory, já apresentados. 

 

 

6.2.2 Modelos de peneiramento 

 

 

Screen, 2d: Modelo de peneira vibratória de dois decks 

 

 

 O bloco Screen, 2d é usado para modelar o processo de peneiramento que 

ocorre em peneiras vibratórias de movimento circular, com telas metálicas de serviço 

médio. É exatamente o modelo de Karra, descrito em detalhes no capítulo 4. 

 O bloco Screen, 2d é um modelo de separação; o fluxo de sólidos não sofre 

alteração de suas propriedades físicas no sentido das alterações que ocorrem nos 

blocos transformacionais, como o bloco Crusher, PBM, por exemplo. Nesse caso, o 

fluxo de sólidos é separado em outros fluxos. 

 A Figura 56 traz o diálogo de especificação de parâmetros do modelo Screen, 

2d. Note-se que o bloco não é hierárquico; todas as operações necessárias à 

modelagem da operação unitária estão contidas num único arquivo de código ModL, 

a linguagem de programação do Extend. 
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Figura 56. Diálogo de especificação de parâmetros do modelo Screen, 2d 

 

 A Figura 56 é praticamente auto-explicativa: o modelo requer a especificação 

de algumas características físicas da peneira, tais como sua inclinação, 

comprimento, largura e, para cada tela, a abertura e o diâmetro dos fios da malha. A 

única propriedade do material que deve ser especificada no diálogo é a densidade 

aparente. Todas as demais informações necessárias sobre o fluxo de sólidos, vazão 

mássica e distribuição granulométrica, serão fornecidas pelo próprio simulador, à 

medida que os fluxos de sólidos chegarem, a cada instante etapa de simulação, pelo 

conector de entrada do bloco. 
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Figura 57. Entradas e saídas do modelo Screen, 2d 

 

 Aqui cabem alguns comentários sobre as caixas de verificação Wet screening 

e Use Whiten’s equation for d50 determination. Em relação a primeira, como a 

biblioteca AggXtream não é capaz de simular operações unitárias a úmido, esta 

caixa de verificação deve ser marcada se o peneiramento estiver sendo simulado 

sem mais nenhuma outra operação unitária presente no modelo geral. Em relação a 

segunda, trata-se de uma alternativa à situação de não haver boa aderência dos 

dados aos resultados. Nesse caso, ao invés de sobrecarregar o modelo com os 

cálculos do modelo de Karra para a determinação do d50, à guisa de melhor 

informação, o d50 poderá ser estimado por: 

( ) ( ) 







−








−
+








−

−

=

2
hE100

100
e1

hE100

100
ln

αh
d

α

50  

Sendo α denominado sharpness factor, variando entre 10 e 15, e E(h) é tipicamente 

igual a 95%. O significado de E(h) está relacionado à contaminação do undersize 

(algo como 5% se E(h)=95%). 

 A guia Results, em cada instante de tempo de simulação, traz as seguintes 

informações: 

 

Vazão de alimentação (t/h) 

Vazão de undersize (t/h) 
 

Vazão de oversize (t/h) 
– 2º deck 
 

Vazão de oversize (t/h) 
– 1º deck 
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Figura 58. Guia de resultados do bloco Screen, 2d 

 

 Para cada deck, o modelo calculará um fator de utilização de área e uma 

eficiência simulada. Ambas as grandezas foram descritas no capítulo 4, conforme as 

equações 4.2-13 e 4.2-14, respectivamente. 

 A biblioteca AggXtream conta com outros blocos para modelar o 

peneiramento com três decks. Seu funcionamento é idêntico ao descrito até aqui; 

basta que sejam especificadas as características do terceiro deck. 

 

 

6.2.3 Modelos auxiliares 

 



107 

 

 Para a modelagem de instalações completas de britagem e peneiramento, há 

necessidade de alguns modelos auxiliares para alimentar, transferir e porventura 

acumular massas que passem pelas operações unitárias. Descrevem-se a seguir 

alguns desses blocos da biblioteca AggXtream. 

 

 

Feed: Fonte de sólidos 

 

 

 O bloco Feed é utilizado para modelar uma fonte de sólidos para alimentar o 

processo. Representa geralmente uma pilha-pulmão de algum estágio de britagem 

anterior à instalação que se queira modelar. 

 O bloco Feed revela também como a biblioteca AggXtream considera um 

fluxo de sólidos: trata-se de um vetor de 19 elementos onde a primeira posição 

contém a vazão mássica total de sólidos, em kg/s, sendo transportada naquele 

instante e as demais 18 posições são as vazões mássicas, também em kg/s, em 

cada intervalo granulométrico. Os 18 intervalos granulométricos considerados pela 

biblioteca AggXtream aparecem no diálogo do bloco Feed, na Figura 59. 
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Figura 59. Diálogo do bloco Feed 

 

 O bloco Feed converte as informações de seu diálogo no vetor de vazões 

mássicas por intervalo granulométrico; este sim será transmitido à próxima operação 

unitária. 

 

 

Feed, Gaudin-Schuhmann: Fonte de sólidos com distribuição granulométrica do tipo 

Gaudin-Schuhmann 

 

 

 Além da possibilidade de simular sistemas dinâmicos, outra característica 

única da biblioteca AggXtream é a capacidade de incorporar ao modelo a 

variabilidade de operações reais, conferindo-lhe uma natureza estocástica. 

 O bloco Feed, Gaudin-Schuhmann, por exemplo, alimenta o modelo com um 

fluxo de sólidos cuja distribuição granulométrica segue uma curva do tipo Gaudin-

Schuhmann, qual seja: 

 

% passante acumulada 

Vazão mássica total (t/h) 

Intervalos 
granulométricos 
(fixos) 
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( )
m

i
i k

d
100dP 








×=  

Onde k é o topsize da distribuição granulométrica. 

 

 O bloco Feed, Gaudin-Schuhmann permite que o expoente m varie de acordo 

com uma distribuição triangular de probabilidades, resultando em uma distribuição 

granulométrica diferente a cada instante de simulação. A Figura 60 apresenta o 

diálogo de especificação de parâmetros do bloco Feed, Gaudin-Schuhmann. 

 

 
 

Figura 60. Diálogo do bloco Feed, Gaudin-Schuhmann 

 

 O bloco necessita do módulo de tamanho – o topsize da distribuição, k – e 

dos valores máximo, mínimo e mais provável do expoente m da curva de Gaudin-
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Schuhmann. Caso esses três valores sejam iguais, m será constante. Se, por 

exemplo, o valor mínimo de m for 0,41, o mais provável for 0,47 e o máximo for 0,49 

e, se considerarmos um tempo de simulação de 200 segundos, a cada segundo 

teríamos uma distribuição granulométrica cujos valores de m estariam agrupados no 

histograma da Figura 61. 
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Figura 61. Histograma dos valores de m 

 

 

Feed, Rosin-Rammler: Fonte de sólidos com distribuição granulométrica do tipo 

Rosin-Rammler 

 

 

 Este bloco é análogo ao bloco Feed, Gaudin-Schuhmann, exceto que a 

distribuição granulométrica segue uma curva do tipo Rosin-Rammler, qual seja: 

( )
b

i

a

d

i e100100dP








−

×−=  

Onde a é o tamanho no qual passam 63,2% da alimentação. 

 O diálogo da Figura 62 é assim auto-explicativo. 
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Figura 62. Diálogo do bloco Feed, Rosin-Rammler 

 

 

Feed, Uniform distribution: Fonte de sólidos com distribuição granulométrica entre 

dois extremos 

 

 

 Para o bloco Feed, Uniform distribution é preciso que se sejam especificadas 

duas distribuições granulométricas que serão consideradas como uma região de 

distribuições de tamanho da qual uma será sorteada em cada intervalo de 

simulação. Se w1 é o peso dado à primeira distribuição granulométrica (a mais 

grossa), w2 equivalente a 1-w1 é o peso dado à segunda, a mais fina. O peso w1 

pode ser especificado através do conector de entrada do bloco como uma constante 
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ou com qualquer distribuição de probabilidades. Caso w1 não seja especificado o 

simulador sorteará w1 considerando uma distribuição uniforme entre 0 e 1. A Figura 

63 mostra o bloco Feed, Uniform distribution tendo seus pesos determinados por um 

bloco gerador de números aleatórios do Extend e a Figura 64 traz o diálogo de 

especificação das distribuições granulométricas “grossa” e “fina”. 

 

Feed to plant

1 2 3

Rand

 
 

Figura 63. O bloco Feed, Uniform distribution com w1 como uma variável aleatória 

 

 
 

Figura 64. Especificação das distribuições granulométricas “grossa” e “fina” 

 

 

Adição de fluxos de sólidos: Os blocos Add 
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 Quando houver necessidade de se adicionarem dois fluxos de sólidos, blocos 

Add deverão ser utilizados. Esses blocos somam dois ou mais fluxos considerando 

uma mistura perfeita, isto é, não há nenhum tipo de segregação. A Figura 65 mostra 

blocos Add para a adição de dois e até três fluxos de sólidos, respectivamente. 

 

 
Figura 65. Os blocos Add 2 streams e Add 3 streams 

 

 

Inclusão de retardos: Os blocos Belt e Conveyor 

 

 

 Os blocos Belt e Conveyor servem ao mesmo propósito: simular atrasos de 

tempo para dar o caráter dinâmico à biblioteca AggXtream. 

 Ambos os blocos usam o mesmo mecanismo para esse fim, que é a 

alocação, para cada intervalo granulométrico, de uma fila do tipo FIFO (first in, first 

out), controlando assim as vazões mássicas que passam pelo bloco. 

 O bloco Belt simula um atraso de tempo puro; basta que se especifique o 

comprimento do transportador e a velocidade da correia. A Figura 66 mostra o 

diálogo de especificação de parâmetros do bloco Belt. 

 

 
 

Figura 66. Diálogo de especificação de parâmetros do bloco Belt 

 



114 

 O bloco Conveyor é análogo ao Belt, porém também permite saber a potência 

consumida pelo manuseio do material, conforme ilustra a Figura 67. 

 

 
 

Figura 67. Diálogo do bloco Conveyor 

 

 Para o cálculo da potência consumida, se faz necessária a entrada de 

algumas informações adicionais, tais como a inclinação do transportador, 

comprimento das guias de proteção e largura da correia. O bloco não informa se a 

correia especificada é adequada ao serviço que se está modelando. Assim, o bloco 

calcula somente a potência consumida pelo transporte do material, na vazão 

mássica do instante em que está a simulação, como se o transporte estivesse sendo 

feito em regime estacionário. Portanto, é preciso que haja cautela na leitura da 

potência consumida que esse bloco fornece. 

 Tanto o bloco Belt quanto o bloco Conveyor fornecem um campo, Other dead 

time (s), para a entrada de algum tempo morto adicional que não seja devido ao 

transporte do material. Este campo é útil quando o bloco é sucedido ou precedido 

por um modelo de peneiramento. Conforme mencionado anteriormente, os blocos 

que modelam o peneiramento são instantâneos, ou seja, a curva de partição é 

aplicada imediatamente ao material alimentado e os produtos são então calculados. 

Não há portanto um tempo morto devido ao transporte do material pelo deck da 
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peneira. A especificação de um tempo adicional nos blocos de transporte pode 

minimizar essa deficiência causada pela natureza instantânea dos blocos de 

peneiramento na biblioteca AggXtream. A Figura 68 mostra o uso de blocos Belt. 

 

 
 

Figura 68. Uso do bloco Belt 

 

 

Alimentadores: Linear feeder e Nonlinear feeder 

 

 

 Os blocos Linear feeder e Nonlinear feeder são utilizados para a modelagem 

de alimentadores lineares e não lineares, respectivamente. Como alimentadores 

lineares podemos citar os alimentadores de correia e de sapata e como não lineares 

os alimentadores vibratórios, sejam eles suspensos ou apoiados. 

 A figura 69 traz o diálogo de especificação de parâmetros do bloco Linear 

feeder. 
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Figura 69. O diálogo do bloco Linear feeder 

 

 Os parâmetros requeridos pelo bloco são os seguintes: 

 

1. Maximum feed rate (t/h): a máxima vazão mássica que o alimentador pode 

suprir ao processo, ou seja, a capacidade do alimentador. 

2. Span: o span representa uma faixa de sinais que pode ser associada à 

capacidade do alimentador permitindo assim a variação da taxa de 

alimentação com a mudança de um sinal de controle. Se, por exemplo, o span 

de um alimentador é 4 a 20 mA e M é sua capacidade, a taxa de alimentação 

T num certo instante de simulação é 

( )ts
16

M
T ×=  

Onde s(t) é o sinal, em mA, que controla a taxa de alimentação. 

 

  
 

Figura 70. O bloco Linear feeder 

 

 Já o bloco Nonlinear feeder não utiliza o span de sinal de comando, mas 

interpola o sinal de comando recebido pelo conector de entrada do bloco a cada 

sig

Distribuição granulométrica 

Sinal 
Vazão de 
saída (t/h) 
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instante em uma tabela entrada no seu diálogo de especificação de parâmetros, 

mostrado na Figura 71. 

 

 
 

Figura 71. O diálogo do bloco Nonlinear feeder e a tabela de capacidade 

 

  
 

Figura 72. O bloco Nonlinear feeder 

 

 A coluna Signal pode ser dada em porcentagem, mA, mV ou qualquer outra 

unidade que seja de interesse do sistema que estiver sendo modelado. 

 

 

Stockpile: Modelo de pilha 

 

 

 O bloco Stockpile é usado para modelar pilhas de finais, isto é, pilhas de 

produtos da instalação que está sendo modelada. O bloco integra as vazões 

sig

Distribuição granulométrica 
 

Sinal 

Vazão de 
saída (t/h) 
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mássicas de cada intervalo granulométrico a cada passo da simulação e calcula a 

distribuição granulométrica resultante. Não há nesse mecanismo nenhuma 

referência à segregação granulométrica que ocorre em pilhas cônicas, o que é uma 

deficiência desse modelo. 

 

 
 

Figura 73. O bloco Stockpile 

 

 
Figura 74. O diálogo do bloco Stockpile 

 

 Há outros tipos de blocos na biblioteca AggXtream. Na verdade, a estrutura 

aberta e modular de AggXtream permite a inclusão de novos blocos com muita 

facilidade. Não serão descritos mais blocos para que o texto não se alongue 

desnecessariamente; far-se-á menção a outros blocos não descritos até agora onde 

for necessário. 

 

% passante acumulada 

Toneladas na pilha 

Intervalos 
granulométricos 
(fixos) 
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7 Calibração do modelo 

 

 

7.1 Descrição da Unidade Mairiporã 

 

 

 A Unidade Mairiporã é uma das instalações produtoras de agregados para a 

construção civil da Holcim (Brasil). A Unidade Mairiporã localiza-se à Rodovia 

Fernão Dias, km 67, Mairiporã – SP. 

 As operações de lavra da Unidade são as seguintes: decapeamento, 

desmonte por explosivos, carregamento e transporte por caminhões até a área de 

beneficiamento. 

 A área de beneficiamento inicia-se na britagem primária, onde o material da 

lavra (ROM) é carregado por pás carregadoras ou retroescavadoras em caminhões 

de até 35 t e descarregado na moega de um alimentador vibratório do britador 

primário de mandíbulas. O material é escalpado, a fração retida britada, sendo então 

estocado em pilha de rachão através de transportadores de correia. 

 Da pilha de rachão, o material é retomado por alimentadores vibratórios, 

sendo transportado por um transportador de correia até a pilha pulmão. Nesta etapa, 

o material é retomado e processado em rebritador secundário e terciário gerando os 

produtos finais ou os materiais para reprocessamento em rebritador quaternário, de 

onde saem os produtos finais. 

 Os produtos finais são estocados em pilhas e retomados por transportadores 

de correia para a expedição, exceto o rachão, o pó de pedra e os produtos gerados 

nas britagens secundária e terciária, os quais são expedidos por pá carregadora. 

 As Figuras 75 e 76 mostram os fluxogramas da rebritagem da Unidade 

Mairiporã. A Figura 75 traz o estágio secundário e terciário de rebritagem, que será 

denominado Circuito 2, e a Figura 76 traz o fluxograma da rebritagem quaternária, 

que será denominado Circuito 3. 
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242-PN1

242-BT1

Vem da britagem primária

Vai para o circuito 3

243-BT1

243-PN1

292-CTA

242-AV1

293-CTA

293-CTB

Bica corrida

 
Figura 75. Fluxograma da rebritagem secundária e terciária – Circuito 2 
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Figura 76. Fluxograma da rebritagem quaternária – Circuito 3 
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 Em outubro de 2002, a Holcim (Brasil) iniciou a condução de um projeto cujo 

objetivo era a automação e controle da rebritagem da Unidade Mairiporã. 

Posteriormente, com o andamento dos trabalhos, a britagem foi incorporada ao 

escopo do projeto. O benefício estimado com a implantação do sistema 

desenvolvido pelo autor foi de R$ 223 mil por ano. O aumento de produtividade foi 

estimado em 10%. Os investimentos totais (serviços e materiais) não ultrapassaram 

R$ 400 mil; portanto uma excelente relação custo-benefício20. 

 De maneira muito simplificada, a idéia fundamental era obter a produção 

máxima do circuito usando somente dois pares de variáveis 

controladas/manipuladas. Conforme mostram as Figuras 75 e 76, as variáveis eram: 

nível da câmara do britador terciário 243-BT1/taxa de alimentação do alimentador 

vibratório 242-AV1 (Circuito 2) e nível da câmara do britador quaternário 281-

BT1/taxa de alimentação do alimentador vibratório 281-AV1 (Circuito 3). 

Evidentemente, muitos outros aspectos foram abrangidos pelo projeto, mas não são 

de interesse ao presente trabalho. 

 O projeto de automação da Unidade Mairiporã mostrou a dificuldade em se 

analisar estratégias de controle para circuitos de britagem, dada a falta de recursos 

de análise dinâmica. De um lado, há a análise dinâmica da teoria de controle 

tradicional, feita com o uso de funções de transferência e, de outro, ferramentas de 

simulação de circuitos de britagem em regime estacionário. Dessas duas condições, 

e do reconhecimento por parte da Holcim (Brasil) da importância do assunto, surgiu 

como subproduto da automação da Unidade Mairiporã a biblioteca AggXtream, cujo 

desenvolvimento iniciou-se no segundo semestre de 2003, adquirindo o formato 

descrito neste trabalho em fevereiro de 2006. Paralelamente ao desenvolvimento de 

AggXtream foram criados também dois algoritmos para calibração dos modelos de 

britagem utilizados pela biblioteca: crshramoeba.c e crshranneal.c. O primeiro é uma 

implementação do método dos poliedros flexíveis e o segundo, do método do 

resfriamento simulado. Conforme já mencionado, há também uma planilha de 

cálculos com códigos VBA (Visual Basic for Applications) que utiliza o suplemento 

Evolutionary Solver, uma implementação de algoritmo genético feita para o Excel 

pela Frontline Systems, Inc. É do uso desses algoritmos de calibração que trata a 

seção seguinte. 

                                                 
20 Valores monetários referenciados à época. 
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7.2 Calibração de modelos para a Unidade Mairiporã 

 

 

 Durante as fases preliminares do projeto de automação da Unidade Mairiporã, 

realizou-se uma campanha de amostragem com o objetivo de se conhecer melhor os 

circuitos de rebritagem, quais sejam, os Circuitos 2 e 3 das Figuras 75 e 76, 

respectivamente. Depois do desenvolvimento dos algoritmos de calibração da 

biblioteca AggXtream, foram utilizados os dados dessa campanha de amostragem 

para testar o funcionamento dos algoritmos. 

 Infelizmente, realizar uma campanha de amostragem em uma instalação de 

britagem não é das tarefas mais fáceis, a começar pela dificuldade de acesso aos 

pontos de interesse e a terminar pelas dificuldades impostas ao funcionamento 

cotidiano da instalação, mobilização de pessoas etc. As amostragens foram 

realizadas em condições consideradas normais ou mais representativas pelo 

pessoal da Unidade, em termos da entrada dos Circuitos 2 e 3 e dos respectivos 

produtos de britagem, preferencialmente com os rebritadores trabalhando afogados. 

Foram medidos também a APF dos rebritadores com o auxílio de bolas de chumbo e 

a corrente elétrica consumida pelos motores dos rebritadores durante sua operação. 

A amostragem das peneiras vibratórias, por questões de acesso, foi praticamente 

impossível, não sendo realizada. A distribuição granulométrica da alimentação dos 

rebritadores foi portanto estimada, utilizando-se para tando o modelo de Karra para 

os cálculos correspondentes. 

 Dadas as dificuldades envolvidas, também não foi possível a obtenção de 

várias amostras; há somente dois conjuntos de amostras para cada circuito e alguns 

valores foram simplesmente estimados com base na experiência do pessoal de 

operação. Muito felizmente, após a calibração dos modelos de britagem, resultaram 

modelos dinâmicos dos Circuitos 2 e 3 que podem ser considerados bem 

representativos, apesar das limitações descritas nos parágrafos acima. 

 A Tabela 9 apresenta os pontos de amostragem dos Circuitos 2 e 3, bem 

como a quantidade de amostras obtidas. 
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Tabela 9 – Relação de amostras obtidas na rebritagem da Unidade Mairiporã 

Ponto21 Descrição da Amostra Quantidade 
de Amostras 

Observações 

242-AV1 Pontos para levantamento 
da curva de capacidade. 4 

Para cada porcentagem do 
inversor de freqüência 
coletou-se 1 m de material. 

292-CTA Alimentação do circuito 2. 2 
Para obtenção da 
distribuição 
granulométrica. 

293-CTA Produto do 242-BT1/ 
Alimentação do 243-BT1. 2 

Para obtenção da 
distribuição 
granulométrica. 

293-CTB Produto do 243-BT1. 2 
Para obtenção da 
distribuição 
granulométrica. 

281-AV1 Pontos para levantamento 
da curva de capacidade. 4 

Para cada porcentagem do 
inversor de freqüência 
coletou-se 1 m de material. 

295-CTA Alimentação do circuito 3. 2 
Para obtenção da 
distribuição 
granulométrica. 

295-CTD Produto do 281-BT1. 2 
Para obtenção da 
distribuição 
granulométrica. 

295-CTB Carga circulante. 1 
Para obtenção da 
distribuição granulométrica 
e estimativa de valor. 

242-BT1 
243-BT1 
281-BT1 

Corrente consumida pelo 
motor. 

Várias 
Medidas 

(valor médio) 
Britador operando afogado. 

 

 Levantou-se também, para cada britador, seu tipo, tipo de câmara, dimensões 

principais e o estado dos revestimentos. Para cada peneira vibratória foram 

registrados seus tipos, dimensões do deck, tipo de tela, malha, diâmetro do fio e 

inclinação. Cada transportador de correia foi relacionado em uma tabela contendo 

seu comprimento e a velocidade da correia. 

                                                 
21 Em todos os transportadores de correia, amostrou-se sempre o material compreendido em 1 m de correia. 
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 Os programas crshramoeba.c e crshranneal.c foram desenvolvidos para 

calibrar o modelo CRSH da biblioteca AggXtream, aquele dado pelas equações 4.1-

7, 4.1-9 e 4.1-10 . Os programas lêem um arquivo txt da forma 

 

[tipo de modelo: s (se short-head) ou c (standard)] 

[número de pontos da análise granulométrica] 

[APF do britador, em mm] 

[malhas da análise granulométrica, em mm] 

[% passante acumulada da alimentação do britador] 

[% passante acumulada do produto do britador] 

 

 Esses programas retornam os parâmetros K, α1 e α2 tal que o desvio médio 

absoluto entre as porcentagens passantes do produto de britagem e calculadas seja 

mínimo. 

 A título de exemplo, se a entrada em crshranneal.c fosse composta pelos 

seguintes dados: 

 

s                           
14               
15               
38 32 25 19 12.5 9.5 6.3 4.8 2.4 1.2 0.6 0.3 0.15 0.074 
100 88 66 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 100 100 97 76 56 37 33 21 15 11 7 5 3 

 

Seria obtida a seguinte saída: 

 

nit T K αααα1    αααα2    de 
1001 3.00E+00 0.42739 0.77342 1.4685 6.27E-01 
4005 1.54E+00 0.42628 0.69942 1.64114 5.94E-01 
5006 1.23E+00 0.41791 0.70107 1.58053 4.30E-01 
7009 7.86E-01 0.398 0.67104 1.5971 4.19E-01 

10015 4.03E-01 0.41244 0.6934 1.58518 4.06E-01 
11016 3.22E-01 0.41182 0.69007 1.58396 4.03E-01 
13019 2.06E-01 0.41107 0.69317 1.58115 3.96E-01 
23037 2.21E-02 0.405 0.6886 1.58256 3.95E-01 
29045 5.80E-03 0.40767 0.69299 1.57729 3.95E-01 
30046 4.64E-03 0.40482 0.69095 1.57765 3.94E-01 
31047 3.71E-03 0.40482 0.69095 1.57765 3.94E-01 
36056 1.22E-03 0.40437 0.69069 1.57762 3.94E-01 
42064 3.19E-04 0.40416 0.69056 1.57762 3.94E-01 
43065 2.55E-04 0.40429 0.69063 1.57762 3.94E-01 
44066 2.04E-04 0.40421 0.69059 1.57761 3.94E-01 
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45067 1.63E-04 0.40414 0.69053 1.57765 3.94E-01 
48072 8.36E-05 0.40409 0.69051 1.57765 3.94E-01 
49073 6.69E-05 0.40406 0.69048 1.57767 3.94E-01 
52079 3.43E-05 0.40408 0.6905 1.57765 3.94E-01 
55083 1.75E-05 0.40408 0.6905 1.57765 3.94E-01 
56084 1.40E-05 0.40406 0.69048 1.57766 3.94E-01 
62094 3.68E-06 0.40406 0.69048 1.57766 3.94E-01 
63096 2.94E-06 0.40406 0.69048 1.57766 3.94E-01 

 
 
 
 
      
Vertices of final 3-D simplex and 
float values at the vertices:  

i x[i] y[i] z[i] function  
1 0.404062 0.690482 1.577659 3.94E-01  
2 0.404062 0.690482 1.577659 3.94E-01  
3 0.404061 0.690482 1.577658 3.94E-01  
4 0.404062 0.690482 1.577659 3.94E-01  
99 0.404057 0.690479 1.57766 3.94E-01  

 

 A última linha do arquivo de saída corresponde aos valores de K, α1 e α2 (x[i], 

y[i] e z[i], respectivamente). O desvio médio absoluto é dado em function (3,94.10-1, 

no caso). 

 Vários arquivos de entrada como o mostrado acima foram preparados para 

cada amostra de distribuições granulométricas, por rebritador. Os arquivos de 

entrada foram então submetidos aos métodos dos poliedros flexíveis e do 

resfriamento simulado para a obtenção dos parâmetros do modelo de britagem. A 

Tabela 10 mostra os resultados obtidos pelo resfriamento simulado. 

 

Tabela 10 – Calibração do modelo CRSH para os britadores da Unidade Mairiporã 

Valores Médios 
Britador 

Amostra 
# 

APF 
(mm) 

APA 
(mm) 

Modelo K αααα1111 αααα2222 
K αααα1111    αααα2222    

242-BT1 1 47,5 69,5 c 0,178 0,554 1,533 
242-BT1 2 50 72 c 0,139 0,278 1,673 

0,159 0,416 1,603 

243-BT1 1 28 -- s 0,346 0,739 1,538 
243-BT1 2 32 -- s 0,269 0,598 1,756 

0,308 0,669 1,647 

281-BT1 1 15 -- s 0,404 0,690 1,578 
281-BT1 2 15 -- s 0,404 0,648 1,733 

0,404 0,669 1,656 

 

 A aplicação do método dos poliedros flexíveis resultou praticamente nos 

mesmos resultados, exceto em um arquivo de entrada, onde o algoritmo não 

conseguiu chegar a um ponto de mínimo. Esse fato mostra a maior versatilidade dos 
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métodos estocásticos, como o resfriamento simulado, frente aos determinísticos, 

como o método dos poliedros flexíveis. O Evolutionary Solver (algoritmo genético) 

também forneceu resultados muito parecidos com os da Tabela 10. Para a amostra 

1 do rebritador quaternário 281-BT1, por exemplo, a aplicação do algoritmo genético 

forneceu K=0,405, α1=0,650 e α2=1,653 com um desvio médio absoluto de 0,464, 

18% maior que o desvio correspondente obtido pelo resfriamento simulado. O tempo 

de execução, ou seja, o consumo de recursos computacionais, foi também 

significativamente maior quando aplicado o algoritmo genético. Os resultados são, 

entretanto, bastante próximos e o ajuste muito bom. A Figura 77 mostra a 

distribuição granulométrica experimental e o ajuste obtido com o algoritmo genético. 
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Figura 77. Calibração do modelo CRSH com algoritmo genético (PRBR = produto de 

britagem e PBM = modelo de balanço populacional) 

 

 O britador secundário 242-BT1 foi ajustado através de técnicas convencionais 

do cálculo numérico por um modelo empírico (GYRA, descrito pelas equações 6.1-

1). Essa opção teve por base o fato de que o modelo de balanço populacional não 

forneceu um ajuste adequado: o parâmetro α1 variou muito entre as duas amostras e 

não faria sentido usar um valor médio. A Figura 78 apresenta o ajuste conseguido 

com o modelo GYRA para o rebritador 242-BT1 que, aliás, é um britador giratório. 
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Figura 78. O rebritador 242-BT1 calibrado para o modelo GYRA (PRBR = produto de 

britagem e GYRA = modelo empírico) 

 

 

8 Validação do modelo 

 

 

 A validação dos modelos empregados consistiu em, depois de haverem sido 

calibrados, simulações dos circuitos de rebritagem e comparação dos resultados 

obtidos com aqueles oriundos do circuito industrial. 

 

 

8.1 Simulação da Unidade Mairiporã 

 

 

 Efetuada a calibração dos modelos de britagem, construíram-se fluxogramas 

dos Circuitos 2 e 3 da Unidade Mairiporã utilizando-se para tanto o Extend e a 

biblioteca de modelos AggXtream. Conforme já enfatizado, os britadores foram 

m = 0,948 
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modelados com o bloco Crusher, PBM, portanto com o modelo de balanço 

populacional CRSH, exceto o rebritador 242-BT1, modelado com o bloco Crusher, 

Gyratory e, portanto, com o modelo empírico GYRA. As peneiras foram todas 

representadas pelo modelo de Karra e os transportadores de correia pelo bloco Belt. 

Os alimentadores vibratórios tiveram suas curvas de capacidade levantadas, 

conforme afirmado na seção anterior, e foram modelados por blocos Nonlinear 

feeder. 

 O sistema de controle da Unidade Mairiporã foi representado por um bloco de 

controle que simula um controlador PID com a mesma estratégia de controle 

empregada atualmente na Unidade. A Tabela 11 apresenta os parâmetros dos dois 

controladores utilizados nos Circuitos 2 e 3 da Unidade Mairiporã. 

 

Tabela 11 – Controladores dos Circuitos 2 e 3 

Parâmetro do Controlador 
Saturação 
do Sinal Circ. Variável Controlada Variável Manipulada 

Kp ττττi (s)    ττττd (s)    BIAS Min Max 

2 
Nível da câmara do 
britador terciário 243-
BT1. 

Taxa de alimentação da 
rebritagem (242-AV1 e 
CTA). 

0,5 0 0 75% 68% 100% 

3 
Nível da câmara do 
britador quaternário 281-
BT1. 

Taxa de alimentação da 
rebritagem (281-AV1 e 
CTA). 

0,7 0 0 50% 38% 100% 

 

 As Figuras 79 e 80 mostram a rebritagem da Unidade Mairiporã – Circuitos 2 

e 3 respectivamente – modelada com a biblioteca AggXtream. 
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Figura 79. Circuito 2 (britagem secundária e terciária)
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Figura 80. Circuito 3 (britagem quaternária e produtos finais) 

 

 Nota-se que, com poucos dados experimentais, conseguiu-se uma 

representação muito realística da rebritagem da Unidade Mairiporã. De fato, a 

simulação exibiu vários resultados e comportamentos transientes coerentes com 

aqueles observados na instalação de rebritagem. As Tabelas 12, 13 e 14 

apresentam esses resultados. 
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Tabela 12 – Resultados da simulação do Circuito 2 

Grandeza Valor de Campo Valor Simulado 
(Média)22 

Corrente do 242-BT1 250 A 271 A 

Corrente do 243-BT1 350 A 322 A 

Produção do 243-BT1 400 t/h 390 t/h 

Taxa de alimentação 
em regime estacionário 85% 84% 

 

Tabela 13 – Resultados da simulação do Circuito 3 

Grandeza Valor de Campo Valor Simulado 
(Média)23 

Corrente do 281-BT1 200 A 196 A 

Produção do 281-BT1 180 t/h 166 t/h 

Carga circulante24 3 a 12% 3% 

Taxa de alimentação 
em regime estacionário 80% 85% 

 

Tabela 14 – Produtos da rebritagem25 

Produto % Real % Simulada 

Brita 1 45% 41% 

Brita 0 15% 17% 

Pó de pedra 40% 42% 

ΣΣΣΣ 100% 100% 

 

 A Figura 81 mostra a evolução da taxa de alimentação do Circuito 2 e do nível 

da câmara do rebritador 243-BT1 durante 1800 s de simulação. 

 

                                                 
22 Após a remoção do transiente dos primeiros 600 segundos. Tempo de simulação: 1800 s. 
23 Após a remoção do transiente dos primeiros 150 segundos. Tempo de simulação: 600 s. 
24 Depende da regulagem do rebritador 281-BT1. A simulação foi feita com APF de 16 mm, sendo que a faixa 
operacional reconhecida pela Unidade é de 16 a 19 mm. 
25 Considerando-se somente a geração de produtos menores que 25 mm, ou seja, menores que a brita 1. 
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Figura 81. Simulação do Circuito 2 

 

 A Figura 82 mostra a evolução da taxa de alimentação do Circuito 3, do nível 

da câmara e da corrente consumida do rebritador 281-BT1 durante 600 s de 

simulação. 
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Figura 82. Simulação do Circuito 3 
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 Vale ainda comentar que os transientes mostrados nas Figuras 81 e 82 são 

bastante coerentes com aqueles observados no sistema supervisório do sistema de 

automação e controle da Unidade Mairiporã. Devido ao software utilizado na 

elaboração do sistema supervisório (RS View, da Rockwell), não foi possível a 

exportação das curvas geradas pelo supervisório para comparação com as curvas 

simuladas. Entretanto, a observação do sistema supervisório e o confronto com os 

operadores indicou que os transientes simulados são bastante representativos 

daqueles observados na prática. 

 Após a simulação de cada circuito de rebritagem, é possível gerar um 

relatório com os principais parâmetros e saídas de cada bloco do sistema. Abaixo é 

reproduzido um relatório obtido após uma rodada de simulação do Circuito 2. 

 

Extend Dialog Report - 31 09:34:03  

Run #0 

 

 

CONTROLLERS_________________________________ 

Parallel PID, Position form     block number 0 

  Input Parameters: 

    Proportional Gain = 0,2 

    Euler Integrator Gain = 0,0003 

    Differential Gain = 0 

    Upper Limit = 100 

    Lower Limit = 68 

  

 

GYRA block number 43 

Block Label: GYRA 

  Open-side setting = 82 mm 

  Feed opening = 300 mm 

  Crusher throw = 22 mm 

  Humidity contents = 0,5% 

  Work index of material = 15 kWh/sht 

  Bulk density of material = 1,6 t/mÅ 
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  Exponent = 0,95 

  P80 = 81,06 mm 

  F80 = 227,2 mm 

  Power drawn = 93,29 kW 

  Capacity factor = 1,00 

  Load = 79,87% 

 

CRSH block number 108 

Block Label: CRSH 

  Closed-side setting = 28 mm 

  Feed opening = 145 mm 

  Humidity contents = 0,5% 

  Work index of material = 15 kWh/sht 

  Bulk density of material = 1,6 t/mÅ 

  Proportion of fines during a breakage event K = 0,308 

  Proporcionality constant Alpha1 = 0,669 

  Proporcionality constant Alpha2 = 1,647 

  P80 = 25,55 mm 

  F80 = 84,35 mm 

  Power drawn = 181,2 kW 

  Capacity factor = 1,00 

  Load = 108,6% 

 

HOLDING_____________________________________ 

Holding Tank                    block number 4 

Block Label: bowl 

    Starting Contents = 0 

    Final Contents = 19,70938290044 

    Inputs are: integrated (delay) 

  

Holding Tank                    block number 72 

Block Label: bowl 

    Starting Contents = 0 

    Final Contents = 2571,7168274839 
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    Inputs are: integrated (delay) 

  

 

Stockpile block number 83 

Block Label: to area 281 

Contents = 299,3 t 

Sizes (mm) % passing through 

300 100,0 

200 100,0 

125 100,0 

90 100,0 

60 100,0 

50 100,0 

40 99,94 

32 96,50 

25 85,28 

20 70,80 

16 57,47 

12 45,29 

8 33,74 

4 21,71 

2 14,49 

1 9,885 

0,25 4,723 

0,075 2,571 

Constant                        block number 96 

Block Label: level setpoint 

  Input Parameters: 

     Constant = 50 

  

 

MATH________________________________________ 

Equation                        block number 33 

    Ouput variable name: Power 
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    Input variable names: Get,E,Var3,Var4,Var5 

    Equation: 

      Power = Get*3.6*E; 

  

Equation                        block number 102 

    Ouput variable name: Power 

    Input variable names: Get,E,Var3,Var4,Var5 

    Equation: 

      Power = Get*3.6*E; 

  

 

SCRN2D block number 7 

Block Label: 242-PN1 

  Both decks: 

    Angle of inclination = 19 degrees 

    Length of screen = 3,6 m 

    Width of screen = 1,8 m 

    Bulk density of material = 1,6 t/mÅ 

  First deck: 

    Mesh size = 50 mm 

    Wire diameter = 27 mm 

    Simulated efficiency = 88,81% 

    Area utilization factor = 1,35 

  Second deck: 

    Mesh size = 30 mm 

    Wire diameter = 13 mm 

    Simulated efficiency = % 

    Area utilization factor =  

 

SCRN2D block number 42 

Block Label: 243-PN1 

  Both decks: 

    Angle of inclination = 18 degrees 

    Length of screen = 5,45 m 



138 

    Width of screen = 2,15 m 

    Bulk density of material = 1,6 t/mÅ 

  First deck: 

    Mesh size = 58 mm 

    Wire diameter = 27 mm 

    Simulated efficiency = 87,00% 

    Area utilization factor = 0,823 

  Second deck: 

    Mesh size = 30 mm 

    Wire diameter = 13 mm 

    Simulated efficiency = 84,92% 

    Area utilization factor = 0,749 

 

8.2 Análise do Circuito 2 

 

 

 Nesta seção, tratar-se-á brevemente de algumas peculiaridades do Circuito 2. 

Na rodada de simulação do Circuito 2 que está na Figura 81, nota-se uma saturação 

do sinal de nível do rebritador 243-BT1 entre os instantes de tempo 5,3 min e 9 min. 

 De fato, isso ocorria na prática, principalmente durante as primeiras semanas 

de operação do sistema de controle automático. O problema é que o rebritador 243-

BT1, evidentemente, iniciava sua operação vazio, e o setpoint que havia sido 

predefinido era de 70%: ocorria então que o erro, no início da operação, era muito 

grande, de tal modo que a rebritagem iniciava sua operação com o inversor de 

freqüência do alimentador 242-AV1 em 100% por 3 min ou mais. Isso trazia os 

seguintes problemas: 

• Sobrecarga momentânea do britador secundário, 242-BT1, e; 

• Saturação momentânea de nível do britador terciário, 243-BT1, cujo sensor de 

nível, embora programado para detectar uma faixa de 700 mm, não consegue 

varrer mais que 450 mm, devido ao chute entre a peneira vibratória 243-PN1 e o 

rebritador. 

 Os operadores passaram a contornar esse problema escalonando o setpoint, 

ou seja, iniciavam com um valor de referência de nível menor e, à medida que 
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julgavam conveniente, aumentavam gradativamente o setpoint até os desejados 

70%. 

 Uma solução melhor, menos dependente de intervenção humana, seria 

alterar os parâmetros do controlador conforme a Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Parâmetros Propostos para o Circuito 2 

Parâmetro do Controlador Saturação do Sinal 

Kp ττττi (s)    ττττd (s)    BIAS Min Max 

0,2 667 0 75% 68% 100% 

 

 Nota-se que a adição do ganho integral acarreta o abaixamento do ganho 

proporcional, baixado para 0,2, no caso. O setpoint também seria diminuído, de 70% 

para 50%, porém fixo, e não mais escalonado. Uma rodada de simulação com as 

modificações propostas está ilustrada na Figura 83. 

 

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30

Tempo (min)

V
al

o
r 

(%
)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

C
o

n
te

ú
d

o
 (t

)

taxa de alim. (%) nível 243-BT1 (%) conteúdo 242-BT1
 

 
Figura 83. Simulação do Circuito 2 com as modificações propostas 

 

 Em apenas cerca de 2,5 min o britador terciário passaria a operar plenamente 

afogado, a intervenção humana removida e não haveria sobrecarga da britagem 

secundária. 
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 Embora ainda não implementada, nada mais que horas-homem de 

programação do atual sistema da Unidade Mairiporã seriam necessárias para a 

realização da mudança proposta. 

 

 

8.3 Análise do Circuito 3 

 

 

 Nesta seção, analogamente à seção anterior, tratar-se-á brevemente de 

algumas peculiaridades do Circuito 3. Na rodada de simulação do Circuito 3 que está 

na Figura 82, nota-se uma operação estável. 

 De fato, conforme enfatizado anteriormente, assim ocorre na prática. 

Entretanto, nas primeiras semanas de operação do sistema de controle automático, 

o bojo do britador 281-BT1 tinha dimensões reduzidas, com aproximadamente 800 

mm de diâmetro, e alterações no processo, como por exemplo a inversão do cone 

da pilha de alimentação da britagem quaternária, podiam levar o sistema a 

instabilidade. Dessa forma, o sistema não estava robusto, necessitando de muita 

atenção e mesmo intervenção por parte do operador. 

 Esse problema foi resolvido com a troca do bojo por outro maior, de diâmetro 

aproximado de 1,3 m, conforme apontado pelas simulações feitas em AggXtream. A 

título de exemplo, para se ter idéia da influência deste simples parâmetro geométrico 

– o diâmetro do bojo do rebritador – a Figura 84 mostra uma análise de sensibilidade 

do Circuito 3, feita em AggXtream, variando-se o diâmetro do bojo do rebritador 281-

BT1. 

 



141 

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10

Tempo (min)

N
ív

el
 d

o
 B

o
jo

 (
%

)

dia. = 0,80m dia. = 0,97m dia. = 1,13m dia. = 1,30m
 

 
Figura 84. Análise de sensibilidade do Circuito 3 

 

 A facilidade de efetuar análises do tipo “e se...?” e também de realizar 

análises de sensibilidade é um dos pontos fortes da biblioteca AggXtream. 

 AggXtream também pode ser utilizada para a análise em regime estacionário. 

Para tanto, basta que os elementos dinâmicos de um modelo sejam retirados (blocos 

Belt, por exemplo). A título de exemplo, a seguir far-se-ão algumas análises de 

sensibilidade do Circuito 3 considerando somente sua versão de regime 

estacionário, parcialmente mostrada na Figura 85. 
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Figura 85. Fluxograma do Circuito 3 (modelo de regime estacionário) 

 

 Tendo-se em conta as seguintes premissas: 

 

• A operação se dá em um turno de 12 h; 

• O mês tem 22 dias, e; 

• A utilização dos ativos é de 85%.26 

 

As Figuras 86 a 88 mostram a análise de sensibilidade do Circuito 3 em relação a 

variações da APF do rebritador 281-BT1. 

 

                                                 
26 Entende-se neste texto a utilização dos ativos como a razão entre o tempo de trabalho com carga e o tempo de 
calendário (ou horas de turno). 

P80 (mm)

F80 (mm)

CSS = 16 mm 
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Figura 86. Produção do circuito e potência consumida pelo rebritador 
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Figura 87. Produção e carga circulante 
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Figura 88. Produtos em função da APF 

 

 Analisando as Figuras 86 a 88 pode-se verificar que: 

 

• O ponto ótimo de operação, em termos de volume de produção, é o de  

APF=18 mm; 

• A variação da potência consumida pelo rebritador não é expressiva, posto que 

resultaria em variações anuais de custo da ordem de R$ 10 mil; 

• Operar em APFs menores que 16 mm implica em reduções significativas da 

capacidade de produção 

 

 De fato, a operação reconhece como faixa operacional os valores de APF 

compreendidos entre 16 e 19 mm, isso porque, além do volume de produção, 

importa à operação a partição do volume total nos produtos: pedra 1, pedrisco e pó 

de pedra27. Quando o mercado demanda mais finos, por exemplo, a instalação 

funciona com APFs menores, em torno de 16 mm, e compensa eventuais perdas de 

capacidade com mais horas de produção ou então com uma melhor utilização dos 

ativos, se possível (por exemplo: através de menos horas despendidas em 

manutenção). 

                                                 
27 Faixas granulométricas: Pedra 1: -22+9,5 mm; pedrisco: -9,5+5,5 mm; pó de pedra: -5,5 mm. 
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9 Considerações e conclusões 

 

 

 Este trabalho evidenciou que a modelagem matemática da britagem e do 

peneiramento tem aumentado em complexidade, principalmente com o advento dos 

modelos ditos de balanço populacional. Simuladores de regime estacionário que 

empregam tais modelos são hoje acessíveis, e seu emprego tem crescido, mesmo 

na indústria de produção de brita para a construção civil. 

 Por outro lado, as instalações de agregados cada vez mais vêm se 

modernizando, e há uma clara tendência de automação das instalações existentes 

na busca de redução de custos de operação. 

 Os simuladores atuais de circuitos de britagem, de regime estacionário, e os 

simuladores dinâmicos, voltados aos sistemas de controle, não compartilham um 

conjunto de modelos em comum e tratam a simulação de maneira totalmente 

diferente, dificultando tanto o projeto quanto a otimização de circuitos de britagem. 

 Levando-se em conta as considerações acima, a seguir se apresentam as 

principais conclusões deste trabalho: 

 

• Modelos de britagem e peneiramento de regime estacionário, mediante 

adaptação, servem como base para simulações dinâmicas. 

• AggXtream pode ser utilizado tanto no projeto de instalações novas quanto na 

otimização de instalações em operação. 

• O uso da biblioteca AggXtream proporciona: 

� Benefícios econômicos: no caso da Unidade Mairiporã da Holcim (Brasil), o 

emprego do sistema registrou ganhos da ordem de R$ 200 mil por ano; 

� Posta-em-marcha mais suave: através da simulação dinâmica, torna-se 

possível a determinação prévia das melhores estratégias de controle bem 

como de valores preliminares para os parâmetros do controlador; 

� Melhor uso dos ativos da empresa: a implementação das soluções 

apresentadas depois de simulações dinâmicas leva à diminuição das 

flutuações do processo e a aumentos de produtividade. 
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• A calibração dos modelos matemáticos com dados de campo é uma etapa 

fundamental do processo de modelagem. Campanhas de amostragem bem 

planejadas e com critérios bem definidos devem ser feitas a fim de fornecer os 

dados experimentais com os quais os modelos a ser empregados serão 

calibrados e posteriormente confrontados para a validação das simulações. 

• Mais de um algoritmo de calibração deve ser empregado, sempre que possível, 

para fins de análise de consistência dos valores obtidos. 

 

 O sucesso obtido, seja na calibração dos modelos, seja nas simulações 

executadas, e a estrutura modular de AggXtream, permitem imaginar 

aperfeiçoamentos, como a inclusão de novas operações unitárias, estratégias 

avançadas de controle – controle adaptativo, malhas do tipo split range, preditor de 

Smith, controle supervisório e, por que não, controladores nebulosos – e, também, 

maneiras de avaliar as instalações através de indicadores de rendimento ou de 

custos de operação. 

 Espera-se que o interesse que AggXtream possa suscitar justifique tais 

aperfeiçoamentos em um futuro próximo. 
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