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RESUMO 

 

A tecnologia de cominuição de minérios com o uso de prensa de rolos de alta pressão 

(HPGR - High Pressure Grinding Roll) se destacou nos diversos setores da mineração, 

desde seu surgimento na década de 1980, motivada pela sua eficiência energética. 

Nas usinas de pelotização de minério de ferro, os ganhos de produção acrescidos dos 

menores custos em aquisição e operação, maior estabilidade do processo e à 

distribuição granulométrica da alimentação também contribuíram para aplicação dos 

HPGRs. Apesar dos benefícios, observa-se pouco conhecimento da influência das 

variáveis intervenientes ao processo de prensagem e sua relação com o ganho de 

superfície específica. Essa compreensão é fundamental para maximizar o 

desempenho da prensagem. Este trabalho apresenta a utilização de redes neurais 

artificiais (RNA) para apresentar as variáveis de maior influência nesse processo; 

umidade, pressão e rotação das bandagens, através da análise de sensibilidades, e 

para predizer os resultados no ganho de superfície específica. O modelo demonstra 

resultados com boa aproximação com os dados reais (erro inferior a 5%), indicando 

que a RNA possibilita a intervenção proativa no processo produtivo, podendo resultar 

em melhoria de desempenho. 

 

Palavras-chave: Prensa de rolos de alta pressão. Eficiência energética. Ganho de 

superfície específica. Análise de Sensibilidade. Redes Neurais Artificiais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

The grinding technology of ores applying HPGR - High Pressure Grinding Roll has 

been widely used in the mining industry since its appearance in the 1980s, due to its 

higher energy efficiency. In the iron ore pelletizing industry, the considerable 

production gains combined to lower costs in acquisition and operation, lower sensitivity 

to grindability variations and the product size distribution of the feed has also 

contributed to the HPGR applications. Despite the benefits, there is little knowledge of 

the influence of the main variables in grinding process of iron ore and its contribution 

with the specific surface area gain. This comprehension is essential for the optimization 

of the grinding process. This work applied Artificial Neural Network “ANN” to find the 

main variables in the iron ore pelletizing industry, i.e., moisture, pressure and rolls 

speed, using Sensitivity Analysis and also for predicting the specific surface area gain 

in this process, demonstrating good approximation (error < 5%) when compared to the 

real ones. It suggests that ANN can allow a preemptive intervention in the pelletizing 

process and bring optimization towards the results. 

 
Keywords: High Pressure Grinding Roll. Energetic efficiency. Specific surface area 

gain. Sensitivity analysis. Artificial Neural Network.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As prensas de rolos de alta pressão ou high pressure grinding roll (“HPGR”), 

são equipamentos utilizados na cominuição de minérios desde meados da década de 

80, e consistem basicamente em um par de rolos ou “bandagens” girando em sentidos 

opostos, montados sobre uma estrutura rígida. A alimentação é introduzida na 

abertura entre as bandagens pela ação da gravidade a partir de um silo montado sobre 

elas, e o processo de cominuição se dá pelos mecanismos da abrasão, compressão 

e impacto (OLIVEIRA, 2016). 

Em suma, a motivação para utilização das prensas de rolos nesse processo 

produtivo está relacionada com sua eficiência energética, em comparação com a 

eficiência dos britadores e moinhos tradicionais, uma vez que nas prensas de rolos a 

aplicação de força sobre as partículas é lenta e proporciona o colapso estrutural dos 

grãos, de modo que a energia perdida em calor e ruído é minimizada (FUERSTENAU 

e ABOUZEID, 2007). Além disso, é importante ressaltar que as prensas de rolos 

também são vantajosas pela alta capacidade de produtos contendo uma porção 

elevada de finos (VAN DER MEER e LEITE, 2015). 

Atualmente, o uso de prensas de rolos no processo produtivo de minérios está 

cada vez mais comum, mas sua primeira aplicação ocorreu na indústria de cimento 

utilizando bandagens com camada de solda dura. Após o seu sucesso nessa área e 

a substituição da solda como elemento de proteção por pinos de desgaste ou “studs”, 

em inglês, nas bandagens, foi possível aplicá-las na cominuição de minérios mais 

resistentes e abrasivos (SUBTIL et al., 2016). 

Segundo Subtil et al. (2016), os ótimos ganhos no processo produtivo 

acrescidos dos menores custos em aquisição e operação, maior estabilidade do 

processo e à distribuição granulométrica da alimentação contribuíram, de forma 

decisiva, para aplicação de prensas de rolos também em minérios de ferro.  

Desde então, pesquisadores, fornecedores e empresas que usam prensas de 

rolos em seu processo fabril, têm desenvolvido estudos de modelagem/ otimização no 

sentido de reduzir o consumo energético e obter melhor eficiência das prensas. 

Todavia, esses estudos tendem a ser limitados e espalhados (RASHIDI et al., 2017). 

Vhymeister et al. (2019) mencionam em seu estudo que pesquisas de modelos 
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acurados para predição e controle das prensas de rolos receberam pouca atenção ao 

longo dos anos e, são essenciais para ter-se melhora nas condições de operação e 

de projeto deste equipamento.  

No Brasil, estudiosos já procuraram contribuir com o tema, trazendo pesquisas 

sobre sistema para previsão da granulação da prensa de rolos (ALVES, 2012), melhor 

layout de operação da prensa de rolos para maximização de resultados (OLIVEIRA, 

2016), entre outros estudos. No entanto, nas usinas de minério de ferro ainda se tem 

pouco conhecimento sobre a influência das variáveis de processo e sua relação com 

o ganho de superfície específica do material, que é a variável de maior importância na 

comercialização de pelotas de ferro. 

Sendo assim, neste estudo, aplicou-se a metodologia Rede Neural Artificial 

(RNA), por ser um modelo de aprendizagem inspirado no cérebro humano (não linear), 

e que, apresenta vantagens em relação aos modelos determinísticos convencionais, 

para predição dos resultados no ganho de superfície específica e para quantificar a 

relevância de cada variável no processo de prensagem. 

Para melhor entendimento sobre o tema, este estudo também procurou 

fundamentar os conceitos de prensa de rolos e discorrer sobre os estudos já 

realizados no sentido de aperfeiçoar a tecnologia das prensas de rolos.  
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1.1 Justificativa 

 

Com o crescente uso de prensas de rolos na cominuição de minérios 

resistentes e abrasivos, as usinas de pelotização de minério de ferro também 

aderiram, de forma muito positiva, a esse equipamento para uso em seu processo 

produtivo. No entanto, apesar dessa mudança trazer diversos benefícios, por se tratar 

de uma tecnologia relativamente nova nessa aplicação, ainda hoje, observa-se pouco 

conhecimento sobre as variáveis que influenciam o processo de moagem e a sua 

relação com o ganho de superfície específica, que é uma variável de suma importância 

no processo de pelotização. 

Segundo Rashidi et al. (2017), a rápida aplicação das prensas de rolos na 

indústria, dificultou o desenvolvimento de modelos matemáticos e estudos detalhados 

para melhorar a sua aplicação em escala industrial. De certa forma, isso é coerente, 

pois por ser difícil o acesso a dados de processos em escala industrial, a grande 

maioria dos estudos se dá em escala laboratorial, tendo pouca aplicabilidade na 

indústria. 

Desta maneira, com o apoio de uma mineradora no Brasil, que cedeu uma base 

de dados de processo relativamente grande e suficiente para estudar um modelo 

capaz de predizer resultados de ganho de superfície específica nas usinas de 

pelotização, optou-se por desenvolver este estudo usando RNA para ajudar a trazer 

contribuições para os sistemas de controle atuais e a maximização dos resultados 

operacionais com a redução do consumo energético, já que pressões menores podem 

ser usadas para obter-se o mesmo material. 
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2 OBJETIVOS  

 

Nesse capítulo 2, para melhor compreensão dos objetivos parametrizados 

para esse estudo, optou-se por classificá-los de forma macro e específica, sendo o 

primeiro voltado para o estudo do equipamento objeto desse trabalho e o segundo 

para a técnica aplicada na resolução do problema. 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho pretende fazer uma revisão dos principais conceitos da 

prensa de rolos em âmbito técnico, ambiental e econômico, uma vez que, nos últimos 

20 anos, esse equipamento tem sido amplamente utilizado nas mineradoras, em geral, 

para a moagem de minérios mais resistentes, por exemplo, ferro, diamante, platina, 

cobre e ouro. Pretende-se ainda, discorrer sobre os estudos que já tenham sido 

realizados no mundo sobre as prensas de rolos para predizer a distribuição do 

tamanho da partícula e também para melhorar o consumo energético. 

 

2.2 Objetivo Específico 

 

 O presente trabalho tem como objetivo específico utilizar a RNA para analisar 

os dados de uma prensa de rolos utilizada no processo de pelotização do minério de 

ferro, construir um modelo matemático capaz de predizer resultados de ganho de 

superfície específica e identificar as variáveis de maior impacto nesse processo fabril. 

Se a RNA demonstrar ser uma metodologia poderosa no controle proativo de prensas 

de rolos, objetiva-se também propor estudos no sentido de desenvolverem 

controladores utilizando a lógica da RNA.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O estudo das prensas de rolos e a própria técnica de redes neurais artificiais 

(RNA) tem diversas particularidades que precisam ser claramente detalhadas. Dessa 

maneira, para melhor organização do conteúdo e entendimento dos conceitos 

apresentados nesse Capítulo, optou-se por organizá-los em tópicos, passando pelo 

equipamento objeto do estudo até o estado da arte quanto as técnicas aplicadas até 

esse momento para se obter resultados afins a esse trabalho.  

 

3.1 Histórico da Prensa de Rolos de Alta Pressão 

 

Comparada aos modelos tradicionais de tecnologia em britagem e moagem, 

muitas delas em uso por mais de um século, as prensas de rolos, podem ser 

consideradas uma tecnologia recente, com a sua patente, datada da década de 1980, 

pelo Professor Klaus Schönert (SCHÖNERT, 1988). 

Segundo Schönert (1988), em seu estudo fundamental sobre processos de 

cominuição, em qualquer processo dessa natureza, as partículas são quebradas por 

forças de contato que deformam a partícula e criam um campo de tensão, uma vez 

que o nível de estresse a que são submetidas resulta em deformação inelástica ou a 

quebra da partícula. Segundo ele, o número de pontos de contato depende se o 

estresse será aplicado em uma partícula por vez ou simultaneamente em um leito de 

partículas. 

 Schönert (1988) também afirmou que os equipamentos britadores, moinhos e 

prensas de rolos estressavam os materiais por tensão de compressão ou tensão de 

tração, concluindo que a quebra interpartículas ocorria em leitos de partículas com 

uma eficiência inferior à quebra de uma partícula isolada. Por fim, concluiu que, 

quando um leito de partículas é comprimido e cominuído, os resultados são melhores 

em prensas de rolos do que em moinhos de bolas, porque na prensa tem-se o 

transporte controlado, o que resulta em grande quantidade de energia dispendida, 

única e exclusivamente, para estressar o material. Já em moinhos de bolas, o 

transporte de material dentro do moinho, entre os corpos moedores e as diversas 

zonas de compressão, ocorre aleatoriamente, resultando em colisões improdutivas e 

grande quantidade de energia dispersa devido à sua natureza probabilística.  
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Após concluir os estudos sobre processos de cominuição, Schönert (1988) 

sugeriu que as prensas de rolos tivessem duas bandagens montadas sobre uma 

estrutura rígida e alimentadas de forma que um leito de partículas se formasse entre 

eles, sob alta pressão (> 50 MPa). 

Dessa maneira, as prensas de rolos são equipamentos de cominuição que 

consistem em um par de bandagens girando em sentidos opostos, montadas em um 

quadro rígido. Uma bandagem gira sobre o eixo fixo no quadro, enquanto o outro eixo 

se desloca sobre guias deslizantes, sendo posicionado por cilindros hidráulicos. A 

alimentação do minério a ser processado na prensa de rolos é feita através de um 

chute ou calha usualmente montado diretamente na abertura entre as bandagens, 

onde a diminuição de tamanho ocorre pelo efeito da cominuição interparticular 

(RIBEIRO et al., 2010). Na Figura 1, é possível ter uma visão detalhada da prensa de 

rolos em operação, ressaltando que os fabricantes KHD, Polysius e Köppern 

obtiveram os direitos de patente de Schönert e desenvolveram a ideia baseados em 

tecnologias existentes para máquinas de briquetagem (ALVES, 2012) que resultou na 

versão atual e demonstrada abaixo. 

 

Figura 1 - Esquema da prensa de rolos atualmente. 

 

Fonte: (BARRIOS e TAVARES, 2016). 
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Desde a sua aplicação na cominuição de cimento, no início dos anos 1980, 

onde ainda se tem o maior número de equipamentos em operação, as prensas de 

rolos ganharam atenção na indústria de minérios e passaram a ser utilizadas na 

cominuição de minérios mais resistentes e abrasivos. A sua aplicação na indústria de 

minérios tem aumentado nos últimos 10 a 15 anos, começando, inicialmente, na 

preparação de minério de ferro e, mais recentemente, com o desenvolvimento de rolos 

de desgaste mais resistentes, na cominuição de platina e cobre (MORLEY, 2010). 

A principal inovação para aplicação das prensas de rolos na cominuição de 

minérios mais resistentes e abrasivos, foi a adição de studs, nome comum nas 

mineradoras, na superfície das bandagens, ante a camada de solda dura que é usada 

na indústria cimenteira até os dias atuais. Segundo Schumacher e Theisen (1997), 

essa solução permite que uma camada autógena (isto é, formada pelo próprio 

material) proteja as bandagens e que os custos de manutenção sejam reduzidos. No 

entanto, essa aplicação de studs tem sido constantemente modificada para empregar 

o conceito de quebra autógena na moagem contínua e também para equalizar os 

custos, já que aproximadamente 60% do custo de uma bandagem nova está no 

revestimento. A Figura 2a apresenta uma superfície preenchida com os studs e a 

Figura 2b apresenta os chamados edge blocks, que são literalmente blocos de canto 

utilizados na borda das bandagens para evitar desgaste acelerado, e 

consequentemente, queda dos studs a partir das bordas. 

 

Figura 2 - Proteções utilizadas nas bandagens em geral: (a) studs; (b) edge blocks. 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Segundo Ribeiro et al. (2010), na cominuição de minério de ferro, as prensas 

de rolos são utilizadas na britagem grosseira, britagem de “pebbles” ou minério de 

ferro em pó in natura de moinhos autógenos, remoagem pré-pelotização e 

briquetagem. E, no geral, a motivação para o seu uso está associada a melhor 

eficiência energética, ao aumento da capacidade de moagem, a menor sensibilidade 

a flutuações de moagem do minério, a capacidade de induzir a quebra dos grãos e 

por obter melhor recuperação do minério nas demais etapas do processo, por 

exemplo, na flotação (ROSARIO e HALL, 2010). 

 

3.2 Prensa de Rolos de Alta Pressão  

 

No que tange ao estudo de prensa de rolos, deve-se dedicar um tópico 

específico para abordar o seu sistema hidráulico, pois é o responsável por toda força 

de cominuição e o que garante o entendimento de certos conceitos que serão 

apresentados nos próximos Capítulos.  

 

3.2.1 Características básicas da Prensa de Rolos de Alta Pressão 

 

O funcionamento de uma prensa de rolos é bastante trivial. Em tese, o material 

é alimentado na prensa através do chute de alimentação, usualmente montado 

diretamente sobre o “gap” ou distância entre as bandagens, conforme Figura 3 e, sob 

a ação da gravidade, o material é levado ao centro das bandagens e, ali, forçado a 

passar pela zona de compressão das mesmas pela própria pressão da coluna de 

material e o atrito gerado entre as bandagens e a camada autógena de material. 

 

Figura 3 - Seção transversal de uma prensa de rolos, incluindo o sistema hidráulico e demonstrando a 
compressão do leito de partículas. 

 
Fonte: (VALERY e JANKOVIC, 2002). 
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Atentando-se para a Figura 3, é possível notar que as bandagens giram em 

sentidos opostos acionadas de forma independente por um motor elétrico conectado 

a um redutor. Uma delas gira em um eixo fixo, enquanto a outra pode se mover 

horizontalmente, reagindo à expansão do leito de partículas na zona de compressão, 

através de uma força proporcional e de sentido oposto, proporcionada pelo sistema 

hidráulico. Segundo Alves (2012), a pressão de óleo atua a partir de dois ou quatro 

cilindros (dependendo do fabricante) e transmite a força de moagem para a seção da 

superfície da bandagem onde o leito de compressão é formado. Segundo Alves (2012) 

ainda, a quantidade de material entre as bandagens, na zona de compressão, é uma 

característica do minério processado. No entanto, Daniel e Morrell (2004) foram mais 

abrangentes ao afirmar que a quantidade de material na zona de compressão pode 

ser manipulada até a um grau crítico de fricção (nip angle), conforme Figura 4, o que 

resulta em uma condição ótima de trabalho, mas que, geralmente, depende da 

característica do minério processado, do diâmetro da bandagem e da característica 

de sua superfície. 

 
 
Figura 4 - Ilustração do princípio básico do processo de cominuição em prensas de rolos, com a 

formação de um leito na zona de compressão com quebra autógena pelo princípio interpartícula, ou 
seja, partícula-partícula. 

 
Fonte: Adaptado de (ALVES, 2012). 

 

Observando-se a Figura 4, é interessante pontuar que, no caso de partículas 

grandes, comparadas ao diâmetro das bandagens, o ângulo crítico é um parâmetro 
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importante, e é definido como o ângulo de contato máximo entre as superfícies da 

bandagem e da partícula, a partir do qual ocorre atrito estático entre as superfícies 

(ALVES, 2012). Isto é, quando o ângulo de contato for maior do que o ângulo crítico, 

as partículas estarão sobre efeito do atrito cinético e irão apenas escorregar sobre as 

bandagens, sem a ocorrência de quebra. Por outro lado, quando o ângulo de contato 

é menor do que o ângulo crítico, as partículas sofrerão a ação do atrito estático entre 

as superfícies, e serão submetidas à compressão resultante das forças envolvidas. 

Segundo Alves (2012), no caso de partículas pequenas, comparadas ao diâmetro das 

bandagens, a fricção interna do leito de partículas deve ser suficientemente grande 

para que o mesmo seja puxado para a zona de compressão como um corpo único. 

Na zona de compressão, a prensa de rolos quebra as partículas 

predominantemente pela natureza autógena, através do mecanismo de quebra 

interpartículas, o que difere as prensas de rolos de outros equipamentos de 

cominuição, por exemplo, os moinhos de bolas. Em outras palavras, a força de 

compressão é transferida de uma partícula para a outra, com apenas uma pequena 

proporção de partículas em contato direto com a superfície das bandagens (ALVES, 

2012). Todavia, Alves (2012) também informa que isso não significa que o tamanho 

máximo de alimentação deva ser menor do que o gap entre bandagens, porque a 

medida que avançam para a zona de compressão, essas partículas tendem a quebrar 

sucessivamente. Por fim, salienta que o único requerimento é que o tamanho máximo 

da alimentação seja suficientemente pequeno, de forma que o ângulo de contato 

formado entre a partícula e as bandagens seja inferior ao ângulo crítico de fricção de 

britagem de rolos para aquele material. Salienta, ainda, que a performance de 

cominuição é amplamente determinada pela pressão na zona de compressão, com 

pressões de operação variando no intervalo de 50-150 bar e atingindo valores tão 

elevados quanto 180 bar (MORLEY, 2010). 

Durante a moagem, o leito de partículas é comprimido para uma densidade 

maior do que 70% de sólidos em volume o que permite afirmar, que a porosidade do 

leito na zona de compressão será menor do que 30% em volume (ALVES, 2012). De 

acordo com Schönert (1988), em alguns casos há formação de um aglomerado na 

saída da zona de compressão e, neste caso, um processo de desaglomeração poderá 

ser requerido após a moagem e, esse processo poderá ser feito de diversas maneiras 
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ou processos, por exemplo, imersão em água, imersão em banho de ultrassom, 

moinhos de bolas, entre outros. 

Durante a moagem, também é sabido que o sistema hidráulico da prensa 

exerce pressões na abertura das bandagens que variam entre 80 e 400 MPa. Todavia, 

a distribuição de pressão sobre o material ao longo da bandagem não é homogênea, 

por conta da geometria do equipamento (OLIVEIRA, 2016). Com a queda do material 

por gravidade a partir do chute de alimentação e a compressão dele entre as 

bandagens, há fuga de uma parcela desse material pelas bordas e, 

consequentemente, queda de pressão sobre o material nas laterais. Para reduzir essa 

perda de pressão e o desgaste acelerado das bandagens nas bordas, são instalados 

ao final do chute de alimentação equipamentos chamados cheek plate ou placas 

laterais de proteção e desgaste, que tem a função de evitar a fuga do material pela 

lateral da bandagem, conforme Figuras 5 e 6. Todavia, nem mesmo os cheek plates 

conseguem assegurar que nenhum material será perdido e, isso implica ineficiência 

no processo de cominuição, conhecido como efeito de borda (MORLEY, 2010). 

 

Figura 5 - Cheek plate com revestimento novo instalado. 

 

Fonte: Autor (2018). 
 
 

 

 



23 
 

 

Figura 6 - Visão superior e lateral das bandagens com o cheek plate instalado. 

 

Fonte: Autor (2018). 
 

Os impactos do efeito borda na produção de uma prensa de rolos pode se dar 

1) aumentando o by-pass (produto que retorna para a prensa) porque na borda tem-

se produto mais grosso, 2) menor vida útil das bandagens por apresentar desgaste 

não uniforme, já que as bordas desgastam menos “efeito banheira” e 3) a redução da 

eficiência energética do processo produtivo, já que no centro da bandagem tem-se 

uma força aplicada muito superior àquela necessária para quebrar as partículas 

(HERMAN, KNORR e WHALEN, 2013). 

Para reduzir o efeito borda e os custos com material, os fabricantes de prensas 

de rolos utilizam studs mais flexíveis nas bordas da bandagem e recomendam que os 

cheek plates estejam instalados corretamente e a 5 mm das bandagens. Também 

orientam que o revestimento dos cheek plates sejam trocados com frequência, de 

acordo com a abrasividade do material que está sendo cominuido, porque o efeito 

borda aumenta à medida que essa peça sofre desgaste ao longo da operação.  

Outro ponto de suma importância nas operações com prensas de rolos e que 

provoca paradas operacionais é o desalinhamento entre as bandagens. Em outras 

palavras, mesmo com uma alimentação não uniforme ao longo da largura das 

bandagens e a abertura de um dos lados da mesma, conforme Figura 7, o sistema 

hidráulico logo deve ser acionado para compensar a pressão nesse lado aberto e levá-

lo para sua posição de equilíbrio. 

Salienta-se, ainda, que em casos de desalinhamento acima de um limite 

predeterminado, o equipamento é desligado automaticamente por motivo de 
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segurança, já que a pressão operacional nos cilindros pode atingir níveis elevados 

(OLIVEIRA, 2016). Importante ainda, ressaltar que o desalinhamento das bandagens 

provoca excesso de esforços nos rolamentos, podendo danificá-los e gerar custos 

elevados com manutenção.  

 
Figura 7 - Problema de paralelismo e atuação do sistema hidráulico para reestabelecer as condições 

originais. 

 

Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA, 2016). 
 

No que tange a vida útil das bandagens, a fabricante Polysius desenvolveu uma 

prensa de bancada denominada Labwal, que, apesar de não refletir os valores obtidos 

na indústria, é uma medida relativa para verificar abrasividade relativa entre os 

minérios e pode auxiliar em algumas tomadas de decisões. A Figura 8, apresenta o 

desgaste obtido no ensaio em uma prensa Labwal para diferentes minérios (VON 

MICHAELIS, 2005).  

 
Figura 8 - Desgaste simulado em prensa de laboratório para diferentes materiais. 

 

Fonte: Adaptado de (VON MICHAELIS, 2005). 
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Sabe-se ainda, de acordo com Schumacher e Theisen (1997) que o desgaste 

de uma bandagem está associado a dois mecanismos, abrasão e compressão, que 

ocorrem em diferentes partes da bandagem. A abrasão é característica da zona que 

fica logo acima do ângulo crítico e é aonde tem-se compressão e diferença de 

velocidade entre as partículas e a superfície da bandagem (ver Figura 9a). No entanto, 

Oliveira (2016) menciona que o desgaste não é elevado nessa região devido às forças 

normais reduzidas aplicadas na bandagem. Por outro lado, na zona de compressão 

não há diferença de velocidade entre a superfície da bandagem e a camada de 

material, portanto, só há o mecanismo da compressão (ver Figura 9b). 

 

Figura 9 - Mecanismos de desgaste das bandagens: (a) abrasão; (b) compressão. 

 

Fonte: Adaptado de (SCHUMACHER e THEISEN, 1997). 
 

Por fim, o projeto das prensas de rolos envolve muitos fatores e encontra-se 

em constante estado de mudança, à medida que surgem novas tecnologias. A relação 

comprimento-diâmetro da bandagem varia entre 0,4 e 0,7 dependendo da aplicação 

e da capacidade requerida e, para aplicações especiais essa relação pode subir para 

valores mais próximos de 1,0, já que altas capacidades são requeridas (ALVES, 

2012).  

 

3.2.2 O Sistema hidráulico de pressão 

 

O sistema hidráulico de pressão é responsável pelas forças de cominuição em 

uma prensa de rolos e são compostos por quatro cilindros hidráulicos, sendo dois do 

lado esquerdo e dois do lado direito da bandagem móvel, conforme esquema 

simplificado da Figura 10. São esses os cilindros responsáveis por transmitir as forças 

de cominuição à unidade da bandagem móvel, que por sua vez, comprime um leito de 

material que passa entre as bandagens fixa e móvel. 
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Figura 10 - Esquema simplificado do sistema hidráulico da prensa de rolos. 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

A partir da Figura 10, observa-se na parte esquerda que os cilindros são ligados 

por um compartimento de óleo a um cilindro acumulador de nitrogênio. A compressão 

desse nitrogênio funciona como uma espécie de mola do sistema e, sua pressão pode 

ser ajustada a uma operação mais rígida (minérios duros) ou mais flexível da 

bandagem móvel. 

Cada fabricante utiliza sua própria tecnologia no desenvolvimento do sistema 

hidráulico, sendo que nas prensas Polysius ele está dividido em três partes 1) 

Elementos de potência, que consiste em motor, bomba, reservatório, válvulas de 

segurança, fluidos, acumuladores de pressão e acessórios, 2) Elementos de comando 

e controle, que são as válvulas direcionais, de retenção, de pressão e aquelas de 

vazão e 3) Elementos de trabalho, que são os cilindros hidráulicos principais e de 

retorno. E em suma, o objetivo do sistema hidráulico é fazer deslizar a unidade de rolo 

móvel para trás e para frente, gerar a pressão de trabalho necessária para a 

cominuição do material e realizar a limpeza do sistema automaticamente. As Figuras 

de 11 a 15 trazem exemplos desse sistema em questão.  
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Figura 11- Reservatório do sistema hidráulico da prensa de rolos. Elemento de potência. 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Figura 12 - Bloco de comando das linhas de alimentação. Elemento de comando e controle. 

 

Fonte: Autor (2018). 
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Figura 13 - Bloco de comando dos cilindros principais e de retorno. Elemento de comando e controle. 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Figura 14 - Cilindro de retorno. Elemento de trabalho. 

 

Fonte: Autor (2018). 
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Figura 15 - Cilindro principal. Elemento de trabalho. 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Alves (2012) registrou que o funcionamento de um sistema hidráulico é 

bastante complexo. A princípio, ele tende rapidamente ao equilíbrio, e as pressões de 

óleo e nitrogênio serão idênticas, já que estão conectados. No entanto, é importante 

destacar que o nitrogênio permite expansões e compressões rápidas, alterando 

rapidamente sua temperatura e atuando como uma mola, enquanto o óleo não tem as 

mesmas características. Dessa maneira, é fácil perceber que quanto maior a 

quantidade de nitrogênio no sistema em relação ao volume de óleo mais flexível será 

essa mola, para uma mesma pressão inicial. A fração relativa de volume de nitrogênio 

é uma função da pressão inicial de nitrogênio e da pressão inicial do sistema 

hidráulico, e recomenda-se que sua pressão inicial seja ajustada para um valor entre 

50 e 75% da pressão inicial de operação, o restante deve ser preenchido com óleo 

(ALVES, 2012). Após um período em operação, o sistema entrará em equilíbrio e 

teremos a pressão do nitrogênio igual à do óleo, e consequentemente, igual a pressão 

do sistema. 

Dessa maneira, sob operação estável, a pressão nos cilindros será constante 

e proporcional à pressão inicial mais a resultante do recuo da bandagem móvel para 

acomodar o leito de material. Esta pressão total resulta na força de moagem (ALVES, 

2012). Ressalta-se, no entanto, que a pressão do sistema opera em torno de um valor 

médio, já que o material não é completamente homogêneo. 
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Para evitar que uma bandagem toque ou encoste em outra é colocado um 

batente entre as unidades e essa distância inicial é denominada gap, uma variável 

controlável e que pode ser utilizada pelo operador para alterar condições de processo, 

em especial, o ângulo crítico de fricção e à quebra inicial de partículas maiores. 

Segundo Alves (2012), essa distância inicial ou gap entre as bandagens define o ponto 

de partida em que o sistema hidráulico de pressão começa atuar. Ajustes como 

variáveis gap, pressão inicial de nitrogênio e pressão inicial do sistema hidráulico são 

alguns dos poucos mecanismos que o operador tem para controlar o consumo de 

energia do sistema (ALVES, 2012). 

O modelo de Tondo-Morrell-Shi (MORRELL et al.,1997) na predição do 

consumo energético para prensas de rolos, desenvolvido a partir do modelo de 

Whiten-Awachi-Anderson para britadores (ANDERSON, 1988), cujo modelo define a 

probabilidade de partículas quebrarem no britador baseado na abertura de gap 

conhecida, conforme Equação 1 (RASHIDI et al., 2017), trabalha com quatro 

importantes variáveis: diâmetro e largura das bandagens, velocidade tangencial das 

bandagens e o tipo de revestimento da superfície das bandagens. 

 

𝐶(𝑥) = 1 − (
𝐾2 − 𝑥

𝐾2 − 𝐾1
)

𝐾3

           (1) 

 

Em que:  

K1 e K2: Probabilidade de partículas maiores que o gap se quebrarem repetidamente 

até passar por ele, sem posterior redução de tamanho.  

K3: Característica do minério. 

x: Abertura do gap 

  

Outras características do sistema hidráulico não foram consideradas no modelo 

de Tondo-Morrell-Shi porque a pressão hidráulica é diretamente proporcional ao 

consumo de energia (PATZELT et al., 2001; SCHÖNERT, 1988). Barrios e Tavares 

(2016) ratificam essa abordagem e já mencionaram que tais variáveis são muito 

importantes para a correta modelagem do perfil de pressão na zona de compressão. 

No entanto, as características do sistema hidráulico, as pressões iniciais de nitrogênio 
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e o sistema hidráulico devem ser especificadas para garantir uma condição de leito 

comprimido durante a operação (ALVES, 2012). 

 

3.3 Aplicações da Prensa de Rolos 

 

Durante muitos anos, levou-se em consideração as observações de Morley 

(2006b), sobre as possíveis configurações da prensa de rolos em um circuito de 

cominuição. Segundo ele, a prensa de rolos poderia ser inserida ou agrupada em 

quatro principais grupos, com objetivo de aumentar a eficiência energética, elevar a 

capacidade do circuito, melhorar o desempenho metalúrgico e atingir uma cominuição 

seletiva. Em tese, o principal uso dá-se em função do ganho energético. 

Morley (2006a), menciona que na elaboração de um fluxograma, é importante 

realizar uma série de testes com o minério a ser cominuido, para determinar o 

processo ideal para aquela operação. No entanto, na ausência desses testes, pode-

se tomar um fluxograma como referência, de forma conservadora.  

Nesse sentido, nas Figuras 16 a 20, são apresentados os arranjos propostos 

por MORLEY (2006b), nos quais as prensas de rolos podem ser aplicadas para melhor 

consumo energético. Oliveira (2016), menciona que a flexibilidade de aplicação da 

prensa de rolos possibilita variações de circuitos de acordo com a necessidade de 

projeto, além de permitir o uso de peneiramento a seco ou úmido. 

 

Figura 16 - Configurações de circuito I – Uso de prensa de rolos “PR” e estágio único de 
peneiramento. 

 

Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA, 2016). 
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Em que: 

INT – Produto intermediário, ou seja, passante na primeira tela da peneira, mas retido 

na segunda. 

O/S – Oversize (material retido na peneira) 

U/S – Undersize (material passante na peneira) 

O/F – Overflow (material retido no ciclone) 

U/F – Underflow (material na saída do ciclone) 

 

O circuito com prensa de rolos proposto na Figura 16, trabalha com único 

estágio de peneiramento. Já, aquele proposto na Figura 17 opera com duas etapas 

de peneiramento. Em ambos os circuitos, existem vantagens e desvantagens.  

 

Figura 17 - Configurações de circuito II – Uso de prensa de rolos “PR” e estágio duplo de 
peneiramento. 

 

Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA, 2016). 

 

No circuito com etapa única de peneiramento (Figura 16), tem-se o fato da 

peneira precisar suportar o material que vem da britagem primária, secundária e da 

própria prensa de rolos. Segundo Oliveira (2016), como essa operação é feita 

basicamente a seco, são necessárias medidas para conter a poeira e, além disso, 
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essa configuração reduz a quantidade de finos na alimentação da prensa de rolos, o 

que acelera o desgaste das bandagens. Na figura 16, percebe-se que uma alternativa 

para esse problema é retornar com os finos na alimentação das prensas. 

Entre os pontos positivos desse circuito tem-se a quantidade reduzida de 

equipamentos e o de transportadores de correia (OLIVEIRA, 2016).Já, na segunda 

configuração do circuito com prensa de rolos (Figura 17), tem-se mais uma etapa de 

peneiramento e, com isso, o produto do britador primário não precisa ser peneirado, 

as peneiras podem ser dimensionadas para cada aplicação específica e a alimentação 

da prensa de rolos conterá os finos do processo (OLIVEIRA, 2016). Outra vantagem 

desse circuito também é a possibilidade de peneiramento a úmido. Dentre as 

desvantagens, tem-se o maior número de equipamentos, e consequentemente, de 

transportadores de correia e a possibilidade de ter-se finos oriundos do britador 

primário que prejudiquem a operação na britagem secundária (OLIVEIRA, 2016). 

 

Figura 18 - Configurações de circuito III – Uso de prensa de rolos “PR” com carga recirculante das 
bordas. 

 

Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA, 2016). 
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Figura 19 - Configurações de circuito IV – Uso de prensa de rolos “PR” sem carga recirculante das 
bordas. 

 

Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA, 2016). 
 

Os arranjos apresentados nas Figuras 18 e 19 são outras configurações 

propostas por Morley (2006b), onde o produto da prensa de rolos alimenta diretamente 

o moinho de bolas com duas possibilidades. Segundo Oliveira (2016), a primeira é 

com retorno da fração do produto da prensa de rolos correspondente às bordas das 

bandagens, que sofrem menor pressão (Figura 18). E, a segunda configuração é sem 

o retorno dessa fração (Figura 19). Observa-se ainda, nas figuras em questão, que 

existe a possibilidade de se trabalhar com a presença (ou não) da peneira secundária 

para remoção do material grosso presente na saída do moinho. 

Segundo Oliveira (2016), a desvantagem de não fechar o circuito de prensagem 

é que o circuito de moagem de bolas será submetido a oscilações de acordo com a 

alimentação da prensa de rolos (Figura 18). Por outro lado, ao retornar com os 

produtos da borda na alimentação da prensa de rolos, deve-se dimensioná-la para 

adequar-se à elevada carga recirculante (Figura 19).  

Outro exemplo de circuito com prensa de rolos proposto por Morley (2006b), é 

aquele com a presença de moinhos semi-autógenos (SAG), isto é, que usam algumas 

esferas de aço para ajudar na cominuição do material, conforme figura 20. Neste caso, 

a prensa de rolos pode ser aplicada para reduzir o volume da alimentação do moinho 

ou para cominuir as partículas que apresentam baixa taxa de quebra no interior dele. 

Em seu estudo, Morley (2006b) menciona que esse tipo de circuito é adequado para 

novos projetos ou aqueles já existentes e tem o potencial de aumentar a taxa de 

processamento do moinho SAG em mais de 50%. 
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Figura 20 - Configurações de circuito V – Uso de prensa de rolos “PR” com moinho de bolas. 

 

Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA, 2016). 

 

Recentemente, Rosario (2017) apresentou uma proposta de circuito com 

prensa de rolos operando em circuito fechado, como britagem terciária e com 

peneiramento a úmido. O trabalho em si, considerou em sua metodologia uma planta 

hipotética, localizada em área remota, com invernos rigorosos, requisitos de 

aquecimento da planta e autogeração de energia elétrica. Os parâmetros físicos e de 

moabilidade do minério também foram hipotéticos, mas similar a características de 

minérios documentados em outros trabalhos.  

O estudo de Rosario (2017) concluiu que o circuito proposto, apesar de não ser 

revolucionário, é capaz de reduzir o custo total de investimento de uma planta de 

minério em até 17% quando comparado aos circuitos tradicionais já instalados nas 

mineradoras.  

De qualquer maneira, Vyhmeister et al. (2019) discorre em seu trabalho de 

maneira assertiva, que tanto Rosario (2017) quanto outros autores desse tema 

(ALTUN et al., 2011; JANKOVIC et al., 2013), demonstraram que ainda há espaço 

para pesquisas e melhorias referentes a layouts industriais e circuitos utilizando 
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prensa de rolos, especialmente quando as informações do minério em estudo ainda 

não estão totalmente conhecidas. 

Por fim, todos os arranjos apresentados ainda são utilizados nas diversas 

plantas de cominuição no mundo. Todavia, plantas mais recentes têm recorrido a 

inovação de modo a reduzir custos, ganhar espaço físico, aumentar disponibilidade 

dos equipamentos e até mesmo eliminar etapas do processo produtivo. 

 

3.4 Variáveis de Importância no Processo de Produção Pellet-Feed 

 

Com frequência, na literatura, é salientado que para se obter o produto final 

“pellet-feed” conforme especificação, algumas variáveis, sejam elas mineralógicas ou 

de controle da própria prensa de rolos, devem ser consideradas. A prensa de rolos, 

mesmo em condições excelentes de conservação e manutenção, não assegura 

resultados satisfatórios se essas variáveis não forem observadas. A seguir, um breve 

estudo sobre cada uma dessas variáveis, as quais, constantemente aparecem em 

simulações, modelagem matemática e controle das prensas de rolos em geral, 

conforme estudos de (DANIEL e MORRELL, 2004), (HASANZADEH e 

FARZANEGAN, 2010), (BARRIOS e TAVARES, 2016), (SUBTIL et al., 2016), e 

(VYHMEISTER et al., 2019). 

 

3.4.1 Nível de material na calha de alimentação “nível do chute” 

 

Um dos princípios básicos de operação das prensas de rolos é a coluna de 

material que se forma no silo ou chute de alimentação, eliminando os espaços vazios 

entre as partículas, dando início ao processo de britagem na zona de contato (“Nip 

Angle”) e  forçando o material a passar entre as bandagens para receber a força de 

moagem aplicada pelos cilindros hidráulicos. 

O nível de material no chute de alimentação determina a velocidade das 

bandagens, outra variável de bastante importância nos estudos em geral. O controle 

de nível do chute de alimentação é estabelecido de modo que as bandagens 

imprimam a força de moagem sobre o leito de material, e não sobre os batentes.  Em 

algumas mineradoras, foi implementada uma lógica de controle de nível, aumentando 

ou diminuindo a pressão do sistema hidráulico. O controle é possível através de 
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instrumentos instalados para a medição que podem ser células de carga, “strain 

gauge”, sondas capacitivas e fontes radioativas. A seguir, alguns tipos de 

instrumentos usados na medição do nível do chute de alimentação das prensas de 

rolos. 

 

3.4.1.1 Transmissor “Transdutor de admitância TNA” 

 

O transmissor é um aparelho relativamente simples, conforme Figura 21, e 

consiste em avaliar a alteração no nível de material no chute de alimentação das 

prensas de rolos através da admitância medida conforme esse nível varia, já que essa 

alteração provoca mudança de corrente elétrica. Sua medição dá-se através de 

contato direto com o material e, por isso, sua vida útil acaba sendo bastante curta. Em 

geral, as prensas de rolos necessitam de constantes paradas de manutenção rápidas 

para a troca desses instrumentos.  

 

Figura 21 - Transmissor de nível. 

 

Fonte: (Direct Industry1, 2019). 
 

3.4.1.2 Fonte Radioativa 

 

Outro equipamento utilizado nas mineradoras, em geral, para medir o nível de 

material no chute de alimentação são as fontes radiotivas, ver Figura 22. Esse 

 
1 Disponível em: <http://www.directindustry.com/pt/prod/ametek-drexelbrook/product-14122-
33258.html> Acesso em mar. 2019.  

http://www.directindustry.com/pt/prod/ametek-drexelbrook/product-14122-33258.html
http://www.directindustry.com/pt/prod/ametek-drexelbrook/product-14122-33258.html
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equipamento consiste em emitir um feixe de radiação gama de uma fonte radioativa 

que passa pelo material a ser medido, sendo a variação dessa radiação detectada do 

outro lado pelo conjunto detector.  

Apesar desses medidores radioativos emitirem uma radiação que não é 

diferente da radiação gama a que estamos sujeitos ou que nos cerca, alguns cuidados 

devem sempre ser observados. Dessa maneira, para evitar acidentes durante seu 

manuseio, os requisitos abaixo devem sempre ser cumpridos.  

a) atender aos requisitos de licenciamento da CNEN (Comissão Nacional de 

Energia Nuclear); 

b) possuir credenciamento da Empresa junto a CNEN (nº registro); 

c) possuir supervisor em radioproteção credenciado pela CNEN; 

d) possuir medidor de radiação devidamente calibrado; 

e) possuir um plano de radioproteção; 

f) para transportar a fonte sempre se certificar que ela esteja na posição fechada. 

 

Figura 22 - Fonte radioativa. 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

3.4.1.3 Células de carga 

 

A célula de carga ou transdutor eletromecânico (ver Figura 23) é responsável 

por medir uma deformação ou flexão de um determinado corpo e transformá-lo em 

uma saída de tensão ou de corrente elétrica, dependendo de seu módulo indicador. 
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Figura 23 - Célula de carga das prensas Hard Rock. 

 
Fonte: (FNA Metrologia2, 2019). 

 

Na prática, para seu bom funcionamento, os silos ou chutes, onde esses 

instrumentos são instalados, devem estar livres de interferências de outros 

equipamentos para evitar que emitam informações falsas. Especialistas no assunto, 

também, reportam que, em serviços de soldagem, precisa-se dar especial atenção ao 

aterramento da máquina de solda para evitar que correntes elétricas passem pelas 

células de carga, danificando-as. 

 

3.4.1.4 Extensômetro ou medidor de deformação strain gauge  

 

O extensômetro ou strain gauge (ver Figura 24) é um sensor que é colocado 

na superfície das chapas do chute de alimentação e é responsável por medir a 

deformação diante da carga aplicada no chute. Nas aplicações em prensas de rolos, 

os sensores são instalados em todo o comprimento do chute de alimentação para uma 

indicação mais assertiva do nível de material. Este sistema tem se mostrado bem 

eficiente, se comparado às fontes radioativas que foram preteridas em algumas 

mineradoras, por questões de segurança.  

 

 
2 Disponível em: <http://fnametrologia.com.br/detalhes-produto.php?produto=celula-de-carga-berman-
load-cells-brc3> Acesso em mar. 2019. 

http://fnametrologia.com.br/detalhes-produto.php?produto=celula-de-carga-berman-load-cells-brc3
http://fnametrologia.com.br/detalhes-produto.php?produto=celula-de-carga-berman-load-cells-brc3
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Figura 24 - Medidor de deformação das chapas instaladas no chute de alimentação das prensas. 

 
Fonte: Autor (2018). 
 

3.4.2 Pressão hidráulica ou força de moagem 

 

Nas prensas de rolos, a pressão hidráulica é, sem dúvidas, um dos parâmetros 

mais observados pelos profissionais que lidam com esse equipamento. E, indo além, 

é a variável que mais impacta tanto a parte operacional quanto a conservação do 

equipamento.  

A pressão hidráulica é a responsável pela força específica de moagem 

aplicada, dividida pela área projetada das bandagens, em unidade de N/mm², que irá 

cominuir o material (SCHÖNERT, 1988), como mostrado na equação 2.  

 

𝐹𝑒𝑠𝑝 =
𝐹

1000. 𝐿. 𝐷
[

𝑁

𝑚𝑚2
]            (2) 

 

Em que: 

Fesp [N/mm2] : força de moagem específica 

F [kN]: força de moagem 
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L [m]: comprimento das bandagens 

D [m]: diâmetro dos rolos  

 

Um incremento de pressão não significa que haverá ganho na produtividade. 

Ela deve ser suficiente para quebrar as partículas, pois a pressão em excesso também 

traz algumas inconveniências ao processo, dentre as quais se destacam: 

a) diminuição do gap de trabalho: com a redução do gap, uma menor quantidade 

de material passa por entre as bandagens, impactando a produtividade; 

b) consumo de energia: com a pressão maior, o sistema irá requerer mais 

potência para a moagem; 

c) danos às bandagens: embora as bandagens tenham sido projetadas para 

suportar os esforços de uma pressão limitada em 180 bar, quanto maior o 

esforço sobre a sua superfície, mais rápido será o desgaste dos elementos de 

proteção e do corpo da bandagem. 

 

A composição química e física do minério, também, deve ser levada em 

consideração para o estabelecimento da pressão hidráulica a ser aplicada sobre o 

leito material. Isso é conseguido nas prensas de laboratório desenvolvidas para essa 

finalidade. Quando não se dispõe de laboratório de testes, o operador de sala deve 

estar atento às mudanças de parâmetros, tomando as providências cabíveis para a 

solução dos problemas que, porventura, venham a surgir. Por exemplo: muda-se o 

material e a bandagem móvel passa a operar encostada nos batentes; dessa maneira, 

o operador de sala poderá seguir uma das seguintes orientações para solucionar esse 

problema: 

a) reduzir a pressão do sistema hidráulico, estabelecendo uma pressão menor de 

trabalho; 

b) solicitar à manutenção uma nova regulagem no gap zero da prensa, se for 

percebido alguma alteração na granulometria do material alimentado; 

c) reduzir a velocidade das bandagens, estabelecendo um novo nível de altura na 

calha de alimentação. 

 

Todavia, é importante notar que qualquer alteração nos parâmetros da prensa 

de rolos, exige que um operador de sala com grande conhecimento do equipamento, 
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observe essa alteração em meio a tantos outros equipamentos que também precisa 

controlar, e de forma manual atue para retornar a prensa de rolos ao estado de 

operação normal. Dessa forma, mais uma vez este trabalho tenta contribuir com a 

evolução desse controle manual. 

 

3.4.3 Gap entre as bandagens 

 

Outra variável importante no processo produtivo das prensas de rolos é a 

distância entre as bandagens, comumente chamada de gap. Como discorrido 

anteriormente, o gap é a maior distância entre as bandagens que permita a quebra da 

partícula estacionada no leito de material. Um gap muito fechado restringe a produção, 

mas se ficar muito aberto a prensa poderá operar encostada nos batentes 

comprometendo a eficiência da moagem. O gap a princípio, é estabelecido pela 

equação 3 (GOMES, 2010). 

 

𝑥 =
�̇�. 𝐷

𝜌𝑐 . 3,6
          (3) 

 

Em que: 

x [mm]: abertura operacional entre as bandagens 

�̇� [Kg/ m3]: capacidade específica 

D [m]: diâmetro dos rolos 

ᵖc [t/m3]: densidade da torta 

 

Na prática, além das variáveis de processo e mineralógicas, outras condições 

devem ser consideradas para a regulagem do gap, buscando o equilíbrio entre 

produtividade e manutenção da vida útil das bandagens, tais como:  

a) umidade; 

b) características físico-químicas do minério;  

c) produtividade; 

d) presença de metais no circuito de produção; 

e) outras.  
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Alguns fabricantes estabeleceram que o gap, para operações hard rock, poderá 

ser regulado considerando 3% do diâmetro das bandagens. 

 

3.4.4 Umidade 

 

A umidade é uma das variáveis mais difíceis de ser controlada, especialmente, 

nas operações com concentrado de minério de ferro. Ela depende da eficiência de 

etapas anteriores, por exemplo, a filtragem. O processo de filtragem de polpa de 

minério de ferro é realizado para permitir a separação de sólidos da polpa; pela 

retenção de sólidos e a passagem do líquido através de um elemento filtrante. A partir 

daí, o material com determinado teor de umidade é direcionado às prensas para 

aumento da superfície específica. 

A taxa de umidade ideal para as prensas de rolos aplicadas em usinas de 

pelotização fica em torno de 7 a 11%. Um índice maior de umidade do minério propicia 

a ocorrência de escorregamento do material na superfície das bandagens, 

aumentando-se o nível de material no chute, podendo ocorrer transbordos ou 

interrupções no processo. Em algumas usinas, foi implementada uma lógica de 

controle de nível onde a pressão diminui e as bandagens se abrem para dar passagem 

ao material que acumula no chute de alimentação. Quando se atinge o nível desejado, 

os parâmetros são restabelecidos. 

Nas operações de cobre, a umidade varia de acordo com as estações chuvosas 

e somente é considerada quando a umidade danifica instrumentos da malha de 

controle das prensas. Para o processo em si, ela pouco interfere. 

A Figura 25 apresenta dados coletados in loco, a cada duas horas, pelas usinas 

de pelotização, a partir de sensores instalados na prensa de rolos que captam, em 

tempo real, a umidade do material, produção horária da prensa de rolos e o ganho de 

superfície do minério, após processamento, e demonstra a necessidade de um 

controle maior sobre a umidade e como ela está intrinsecamente ligada ao ganho de 

superfície específica do concentrado de minério de ferro. 
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Figura 25 - Gráfico mostrando a relação do impacto da umidade no ganho de superfície específica 
(“Delta”) do minério em função da produção. 

 
Fonte: Autor, (2018). 
 

3.4.5 Velocidade das bandagens 

 

A velocidade das bandagens determina o tempo de residência do material na 

zona de moagem. Na prática, ela é um fator pouco considerado nas decisões que 

estabelecem os parâmetros para a operação das prensas de rolos, sendo apenas 

relacionada a vazão de alimentação de material, e não como uma variável que 

interfere na qualidade do produto final. Quanto maior a velocidade, menor o tempo de 

residência do material na zona de moagem. Quanto menor a velocidade, maior será 

o tempo de residência do material na zona de moagem, sendo, este último a condição 

ideal de operação. 

Especialistas em prensas de rolos alegam que, no projeto desses 

equipamentos, seria interessante levar em consideração a capacidade nominal da 

planta onde o material será processado, utilizando 70 a 80% da velocidade da 
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máquina (informação pessoal)3. Segundo eles, o ganho seria maior. Todavia, como o 

custo seria demasiadamente alto para projetar equipamentos robustos e operar com 

velocidades menores, eles entendem que a velocidade continuará sendo apenas um 

fator quantitativo de produção. 

Outra observação importante é que o controle da velocidade permite um maior 

afastamento das bandagens em relação aos batentes, permitindo trabalhar com um 

gap de trabalho maior e dispensando a necessidade de constantes ajustes. Essa 

condição também favorece a preservação das bandagens quanto a danos provocados 

pela passagem de corpos metálicos. 

Atentando-se para a Figura 25, houve uma preocupação do especialista em 

mostrar a relação entre umidade x produção x superfície específica do minério e, 

certamente, a umidade é um fator importante para se alcançar um bom resultado nas 

pelotizações. Porém é bom salientar que se considerarmos a produção em t/h, pode-

se imaginar que a prensa de rolos em análise teve sua velocidade alterada devido ao 

nível de material no chute. Na faixa de 300 a 500 t/h, onde se obteve um melhor ganho 

de superfície específica ou comumente “blaine”, certamente, a velocidade foi reduzida, 

corroborando para o alcance do resultado e confirmando a teoria dos especialistas em 

relação a velocidade. Para chegar a essa conclusão, os especialistas tomaram como 

base a capacidade produtiva da prensa em questão, que foi de 1000 t/h, ou seja, para 

ter-se o total em uma hora, ela deveria operar em 100% da velocidade. 

 

3.5 Prensa de Rolos e Meio Ambiente 

 

A tecnologia em prensas de rolos tem evoluído com frequência e rapidez e, 

atualmente, os fabricantes têm um olhar cada vez mais crítico para a questão do meio 

ambiente, seja de maneira genuína ou forçados pela constante redução de custos que 

as usinas de cominuição exigem dos mesmos.  

Nesse sentido, uma das maiores evoluções e preocupações com o meio 

ambiente, trata das bandagens usadas na moagem que em sua fabricação emprega 

toneladas e toneladas de aço forjado e, posteriormente, em seu descarte causa sérios 

problemas ambientais porque os compradores de sucatas em geral não tem estrutura 

 
3 Estácio M. C. Treinamento sobre Prensa de Rolos de Alta Pressão. Mensagem recebida por 
ivanderaugusto@gmail.com em 05 nov. 2018. 

mailto:ivanderaugusto@gmail.com
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técnica suficiente ou acham o custo demasiadamente alto para “cortar” essas 

bandagens de 30, 40 ou até mesmo 50 t e reaproveitá-las. Dessa maneira, o que se 

costuma ver nas usinas de cominuição em geral que utilizam prensas de rolos no 

processo de produção, são pilhas de bandagens descartadas (ver Figura 26), que 

aguardam uma solução para seu reaproveitamento. 

 

Figura 26 - Bandagens descartadas em pátio de sucata da mineradora. 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Pensando nessa problemática ambiental e no reaproveitamento desse 

material, já existe fabricante de prensa de rolos optando por usinar ou reduzir o 

diâmetro dessas bandagens sucateadas, para usá-las como uma base para uma nova 

casca de forjado que será inserida por cima, e aonde, serão aplicados os studs. Em 

outras palavras, ao invés de se ter uma bandagem sucata em campo e a necessidade 

de um novo forjado de 50 t, por exemplo, a ideia é reaproveitar a bandagem sucateada 

e comprar apenas mais 20 t de forjado para complementar a sucata usinada. A Figura 

27 exemplifica em formato de desenho tal situação. 

 

Figura 27 - Desenho ilustrativo da nova proposta de recuperação dos rolos. 

 
Fonte: Autor, (2018). 
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Os fabricantes de prensa de rolos também já tinham seu comprometimento com 

o meio ambiente ao trazerem ao mercado uma solução energeticamente mais viável 

e que utiliza pouquíssima água em seu processo de produção. No entanto, avanços 

no reaproveitamento de material e maior durabilidade dos componentes periféricos 

estarão cada vez mais em pauta para alinhar custo com meio ambiente.  

 

3.6 Estado da Arte 

 

Logo após a aplicação das prensas de rolos na indústria, em meados da 

década de 80, Schönert (1985) foi o primeiro a publicar os parâmetros chave, na forma 

de equações, para extrapolar os resultados obtidos em prensas de rolos de escala 

laboratorial para a escala industrial. Desde então, essas equações foram amplamente 

utilizadas e aperfeiçoadas por pesquisadores, e são base de estudos utilizados até os 

dias atuais por fabricantes no dimensionamento de prensa de rolos para novos 

projetos. 

Para Schönert (1985), taxa de produção, consumo energético e força específica 

de moagem eram os três principais parâmetros estudados e utilizados para se projetar 

uma prensa de rolos industrial. Para tanto, segundo Rashidi et al. (2017) e outros 

autores, esse procedimento exigia uma série de testes com materiais em escala 

laboratorial para se estimar quais seriam os resultados em escala industrial de acordo 

com aqueles dados obtidos em laboratório.   

Mais tarde, Morrell et al. (1997) propôs um modelo capaz de predizer qual seria 

a taxa de produção, a distribuição granulométrica e o consumo energético da prensa 

de rolos industrial, em função da sua dimensão, velocidade dos rolos e amostragem 

representativa do material a ser cominuÍdo por ela no dia a dia da operação. Para criar 

esse modelo em escala laboratorial e reproduzi-lo para uma prensa de rolos industrial, 

os pesquisadores utilizaram o software “JKMRC simulator”. Para tanto, o modelo foi 

previamente calibrado utilizando os resultados convencionais de uma prensa de rolos, 

a partir dos testes realizados com o material, isto é, considerando os princípios de 

quebra individual de partículas e a quebra por compressão. Neste mesmo trabalho, 

Morrell et al. (1997) apresenta a lógica utilizada pelo software e os resultados 

encontrados para os parâmetros de seu modelo. 
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Morrell et al. (1997) utilizou as equações 4 e 5 para a taxa de produção, com 

boas aproximações entre os resultados obtidos na prensa de laboratório e duas 

prensas piloto dos fabricantes Polysius e KHD. 

 

𝑄 = 3600𝑣𝐿𝑥𝑔𝑝𝑔𝑐               (4) 

 

Em que: 

Q = taxa de processamento em massa (t/h) 

𝑣 = Velocidade periférica da bangagem (m/s) 

L = Comprimento da bandagem (m) 

xg = Gap de trabalho (m) 

pg = densidade da torta (t/m3) 

c = fator corretivo, conforme equação 5 

 

𝑐 = 1,3365 − 12,759𝑣
𝑥𝑔

𝐷
                (5) 

 

sendo D o diâmetro da bandagem em metros.  

 

Para modelagem da distribuição granulométrica, o modelo de Morrell et al., 

(1997) considerava o processo de moagem da prensa de rolos dividido em 3 zonas, 

sendo elas i) zona de pré moagem, ii) zona de moagem “efeito borda” e iii) zona de 

compressão. Dessa maneira, a distribuição era modelada assumindo que os três 

mecanismos ocorriam de forma independente dentro da prensa de rolos, conforme 

figura 28. 
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Figura 28 - Estrutura conceitual do modelo de Morrell/Tondo. 

 
Fonte: Adaptado de (MORRELL et al., 1997). 

 

Na construção do modelo de distribuição granulométrica, Morrell et al. (1997) 

assumiram três premissas inerentes ao mecanismo de quebra que ocorrem na prensa 

de rolos, e estão descritos a seguir. Sendo que, o divisor visto na figura 28 

determinava a fração de material afetada pelo fenômeno da borda. 

 

i. Se as partículas são maiores do que determinado tamanho crítico (xc), elas 

naturalmente vão ser quebradas diretamente na superfície da bangagem, assim como 

em rolos de moagem convencionais. O produto desse processo de pré-cominuição, 

vai então, passar por uma zona de compressão. Sendo assim, a interface entre essas 

duas zonas de prensagem é definida pelo gap crítico (xc) e expresso conforme 

equação 6 (MORRELL, DANIEL, 2004). 

 

𝑥𝑐 = 0,5 {(𝐷 + 𝑥𝑔) − [(𝐷 + 𝑥𝑔)2 −
4𝑝𝑔𝐷𝑥𝑔

𝑝𝑐
]

0,5

}                (6) 

 

Em que: 

𝑥𝑐 = gap crítico (m) 

D = diâmetro da bandagem (m) 

𝑥𝑔 = gap de trabalho (m) 
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pg = densidade da torta (t/m3) 

pc = densidade da torta compactada (t/m3) 

 

ii) O mecanismo de quebra na borda das bandagens é diferente daquele que acontece 

no centro delas, e se aproxima mais daquele experimentado em rolos de moagem 

convencionais. Segundo Morrell et al. (1997), esse mecanismo chama-se “efeito 

borda” e define a proporção de partículas maiores, usualmente encontradas no 

produto. A sua existência tem sido explicada pelo gradiente de pressão ao longo do 

comprimento da bandagem e o confinamento estático do minério nas bordas, 

proporcionado pelos cheeck-plates.  

Morrell e Daniel (2004), mencionaram que esse modelo assume uma mudança 

drástica no perfil de pressão nas bordas das bandagens e o material é cominuido no 

modelo simples de cominuição de partículas, ou seja, similar ao mecanismo de quebra 

da pré-moagem, onde nada de compressão é levado em consideração nessa zona. 

Por fim, a interface que define esse limite entre a zona de compressão e a zona de 

moagem “efeito borda”, foi representada matematicamente por Morrell et al. (1997) 

pela fração da alimentação que é cominuida pelo mecanismo simples, conforme 

equação 7. 

 

𝑓 = 𝛾
𝑥𝑔

𝐿
             (7) 

 

Em que: 

𝑓 = fração da alimentação que vai para as bordas 

 𝛾 = fator de divisão do minério cominuido 

𝑥𝑔 = gap de trabalho (m) 

L = comprimento das bandagens (m) 

 

iii) Os limites da zona de compressão são delimitados pela superfície das bandagens, 

definido por 𝑓/2. 𝐿, onde L é o comprimento das bandagens e 𝑓 a fração definida pela 

equação 7, e as extremidades do gap crítico (𝑥𝑐) e o gap de trabalho (𝑥𝑔) dado pela 

equação 6 (MORRELL e DANIEL, 2004). A figura 29 representa melhor essa 

premissa. 
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Uma vez que o princípio de moagem em prensa de rolos consiste em aplicar altas 

pressões na cominuição do material, a zona de compressão é de longe a zona de 

moagem mais importante. Sob condições normais de operação da prensa de rolos, as 

zonas de pré moagem e efeito da borda não são dominantes no modelo, mas 

contribuem para o resultado global (DANIEL e MORRELL, 2004). 

  

Figura 29 - Diagrama esquemático mostrando várias partes e importantes dimensões entre 
bandagens. 

 
Fonte: Adaptado de (FARZANEGAN e HASANZADEH, 2010). 

 

Em que: 

S(𝛼) = distância entre as bandagens, que pode ser calculada geometricamente como 

função do ângulo alfa 

𝛼𝐼𝑃 = é o ângulo que se refere ao início da zona de compressão 

Z* = é a altura da zona de compressão, delimitada pelos gaps 

𝑥𝑔 = gap de trabalho (m) 

𝑥𝑐 = gap crítico (m) 

D = diâmetro da bandagem (m) 

 

Para predizer o consumo energético da prensa de rolos (kW), o modelo de 

Daniel e Morrell (2004) levava em consideração o produto da energia específica de 

cominuição (Ecs), medida durante os testes de laboratório (kWh/t) e a taxa de produção 

estimada (t/h) da prensa de rolos simulada. Dessa maneira, eles pontuavam que o 

consumo energético estava diretamente relacionado com a acuracidade de se prever 

a taxa de produção.  
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Para Daniel e Morrell (2004), a energia específica medida experimentalmente 

era calculada pela soma da potência do eixo (Peixo) quando a prensa de rolos estava 

carregada de material e a potência sem carga, dividido pela taxa de produção medida 

(Qm), conforme equação 8. 

 

𝐸𝑐𝑠 =
(𝑃𝑠𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑃𝑒𝑖𝑥𝑜)

𝑄𝑚
                 (8) 

 

A potência do eixo era calculada a partir da medida experimental do torque (𝜏) 

ao longo da bandagem com a velocidade circunferencial dela, conforme equação 9. A 

potência sem carga era o consumo da prensa de rolos sem material sendo alimentado.  

 

𝑃𝑒𝑖𝑥𝑜 =
2𝜏𝑣

𝐷
                 (9) 

 

Em que: 

𝜏 = torque do eixo (N.m) 

𝑣 = velocidade periférica da bandagem (m/s) 

D = diâmetro da bandagem (m) 

Peixo = potência do eixo líquida sem material sendo alimentado (kWh/t) 

 

Como resultado do modelo proposto por Morrell et al. (1997), na figura 30 

observa-se bom resultado obtido pelo software na tentativa de prever a distribuição 

granulométrica, e aqueles de uma prensa de rolos com bandagem de 2,2m tratando 

minério diamantífero.  
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Figura 30 - Distribuição do tamanho de produto obtido em bandagem de 2,2m versus distribuição 
obtida no software. 

 

Fonte: Adaptado de (MORRELL et al., 1997). 
 

Sendo assim, os autores Morrell et al. (1997) concluíram o estudo afirmando 

que conseguiram criar um modelo capaz de predizer taxa de produção, distribuição 

granulométrica e consumo energético de prensa de rolos industriais, a partir de 

estudos realizados em laboratório com simples testes de quebra de material e um 

número limitado de testes em programa de computador, que usava um modelo 

considerando as condições de operação da prensa de rolos e os princípios de 

moagem da prensa de rolos, tais como pré moagem, zona de compressão e zona de 

moagem com efeito de borda.  

No modelo, a taxa de produção máxima de uma determinada prensa de rolos, 

era calculada conforme equação 4, e o fator de correção determinado em laboratório 

com prensa de rolos usando bandagens com superfícies similares àquelas 

cominuindo o mesmo tipo de minério. Dessa forma, Morrell et al. (1997) calculavam a 

potência requerida a partir da taxa de produção máxima e a energia específica 

selecionada. O modelo, então, iterava até a potência requerida fornecer energia 

suficiente para os processos de quebra. 

Com esse estudo, Morrell et al. (1997) conseguiram bons resultados, mas eles 

mesmos concluíram que a falta de mais informações industriais prejudicou uma 

conclusão mais assídua do trabalho, e propuseram novos estudos usando mais 

informações industriais para testar o modelo. 
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Em 2004, Morrell em parceria com Daniel, voltaram a testar o modelo 

previamente proposto, agora com resultados industriais de três plantas de minério, e 

novamente, concluíram que a modelagem de prensa de rolos havia-se consolidado a 

um ponto em que poderia ser utilizado para avaliar novos circuitos de cominuição e 

otimizar aqueles existentes (DANIEL; MORRELL, 2004). 

No entanto, de forma assertiva, Torres e Casali (2009) pontuaram que muitos 

aspectos desse modelo referente a distribuição granulométrica do produto, não 

estavam bem explicados ou talvez detalhados. Questionamentos pertinentes, tais 

como “O parâmetro de divisão específico “divisor” do minério no modelo é de ajuste? 

Deve ser determinado experimentalmente?”. E com relação a zona de compressão, 

qual o modelo que descreve a quebra do material? Como está incluso a velocidade 

das bandagens, que tem efeito na forma da distribuição granulométrica do produto, 

especialmente nas partículas maiores, que produzem uma distribuição mais 

acentuada? A velocidade das bandagens está inclusa na predição da taxa de 

produção, e na predição do consumo energético, mas também deveria ser 

considerada para a predição da distribuição granulométrica (TORRES; CASALI, 

2009). 

Dessa maneira, Torres e Casali (2009) aproveitaram-se do que Morrell et al. 

(1997) e Daniel e Morrell (2004) já vinham proposto até aquele momento, e também 

desenvolveram um modelo matemático baseado na característica do minério 

cominuido, dimensões da prensa de rolos e condições de operação para prever a 

performance da prensa de rolos em termos de taxa de produção, consumo energético 

e distribuição granulométrica do material.  

O modelo de Torres e Casali (2009) também considerava a zona de pré 

moagem para determinados tamanhos do material, no entanto, também trouxe ao 

mercado uma nova aproximação para predizer diferentes tamanhos de partícula ao 

longo do comprimento da bandagem (borda e centro).  

O conjunto de equações propostas por Torres e Casali (2009) também foi 

baseado nos fenômenos físicos que governam a operação, por exemplo, balanço de 

massa para predizer a taxa de produção e equações físicas para consumo energético 

e distribuição granulométrica do produto. A construção das equações, consideraram 

estado estacionário, velocidade constante na queda do material pela zona de 

compressão e conhecimentos de engenharia. 
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Para equacionar o modelo de taxa de produção, Torres e Casali (2009) 

aplicaram balanço de massa em estado estacionário do minério escoando na zona de 

compressão. Na figura 29, o centro de massa de um elemento finito de material 

escoando com largura S(𝛼) é definido pelo vetor posição r(𝛼), e a equação 10 

descreve o movimento desse elemento em função do ângulo alfa (𝛼).  

 

𝑟(𝛼) =
1

2
(𝐷 + 𝑥𝑔)𝑖̂ +

𝐷

2
𝑠𝑒𝑛𝛼�̂�            (10) 

 

Sendo assim, a velocidade desse elemento finito 𝑣(𝛼), é calculada pela primeira 

derivada do vetor posição. Considerando que a velocidade angular das bandagens 

seja constante e igual a 2 𝑣/D, sendo 𝑣 a velocidade periférica em (m/s), a velocidade 

resultante do elemento finito está demonstrada na equação 11 (TORRES; CASALI, 

2009). 

 

𝑣(𝛼) =
𝐷

2

2𝑣

𝐷
𝑐𝑜𝑠𝛼�̂� = 𝑣𝑐𝑜𝑠𝛼�̂�             (11) 

 

A distância entre as superfícies das bandagens S(𝛼) pode ser calculada 

geometricamente em função do ângulo 𝛼 usando a equação 12. 

 

𝑆(𝛼) = 𝑆𝑜 + 𝐷(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼)            (12) 

 

Em que: 

𝑆𝑜 = menor distância entre as bandagens (m) 

D = diâmetro entre as bandagens (m) 

 

O parâmetro 𝑥𝑐 pode ser obtido usando a equação 13. 

 

𝑥𝑐 = 𝑆(𝛼𝐼𝑃) = 𝑆𝑜 + 𝐷(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼𝐼𝑃)               (13) 

 

Em que: 

𝛼𝐼𝑃 = é o ângulo que se refere ao início da zona de compressão 
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A taxa de produção teórica, Gs (t/h), processado por uma prensa de rolos pode 

ser calculado em função do ângulo 𝛼, conforme equação 14.  

 

𝐺𝑠 = 3600𝜌(𝛼)𝑆(𝛼)𝐿𝑣𝑐𝑜𝑠(𝛼)               (14) 

 

Em que: 

𝜌(𝛼) = densidade do elemento finito de minério no ângulo 𝛼 (t/m3) 

 

Para calcular o parâmetro 𝛼𝐼𝑃, Torres e Casali (2009) consideraram estado 

estacionário e combinaram as equações 11 e 13, assumindo que  𝑝(𝛼𝐼𝑃) = 𝑝𝑎 e 

𝑝(𝛼 = 0) = 𝛿. Dessa forma, encontraram a equação 15.  

 

𝑝𝛼𝐷𝑐𝑜𝑠2𝛼𝐼𝑃 − 𝑝𝛼(𝑆𝑜 + 𝐷)𝑐𝑜𝑠𝛼𝐼𝑃 + 𝛿𝑆𝑜 = 0               (15) 

 

A equação quadrática apresentada anteriormente, quando resolvida e 

considerando-se apenas a maior raiz, uma vez que é o único valor possível para o 

𝛼𝐼𝑃, tem-se a equação 15. 

 

𝑐𝑜𝑠𝛼𝐼𝑃 =
1

2𝐷
[(𝑆𝑜 + 𝐷) + √(𝑆𝑜 + 𝐷)2 −

4𝑆𝑜𝛿𝐷

𝑝𝛼
]                  (16) 

 

Por fim, a taxa de produção na extrusão pode ser calculada pela equação 17, 

já que o ângulo é zero.  

 

𝐺𝑠 = 3600𝛿𝑆𝑜𝐿𝑣              (17)               

 

O modelo de Torres e Casali (2009) para estimar o consumo energético da 

prensa de rolos foi desenvolvido em função da força de compressão F(kN) e o ângulo 

𝛼𝐼𝑃. Klymowsky et al. (2006) recomendaram um valor de ângulo para atuação dessa 

força igual a metade do ângulo da zona de compressão 𝛼𝐼𝑃, conforme equação 18. 
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𝑃 = 2𝐹𝑠𝑒𝑛 (
𝛼𝐼𝑃

2
) 𝑣             (18) 

 

em que: 

P = potência requerida (kW)  

F é calculada usando a pressão de operação das bandagens RP (bar) multiplicada 

pela projeção de área aonde é aplicada, conforme equação 19. 

 

𝐹 = 100𝑅𝑃

𝐷

2
𝐿               (19) 

 

Uma vez que a prensa de rolos opera na condição de choque do material que 

cai do chute de alimentação contra as bandagens, a pressão aplicada é distribuída 

apenas na metade superior das bandagens, e portanto, a área projetada considerada 

no cálculo foi (D/2).L (TORRES; CASALI, 2009). 

A componente vertical dessa força exerce um torque 𝜏 (kN.m) em cada 

bandagem, que é a metade da potência requerida dividido pela velocidade angular 

das bandagens, conforme equação 20. 

 

𝜏 = 𝐹𝑠𝑒𝑛 (
𝛼𝐼𝑃

2
)

𝐷

2
             (20) 

 

A figura 31 a seguir expressa em detalhes esse conjunto de variáveis que 

ocorrem durante cominuição do material na zona de compressão, e facilita o 

entendimento do que se tem falado até o momento neste trabalho.  
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Figura 31 - Diagrama de força simplificado em uma prensa de rolos com bandagem de largura D e 
comprimento L. Os parâmetros RP, F e 𝜏 estão demonstrados. O retângulo em linhas pontilhadas no 

interior da bandagem representa a área projetada aonde a pressão de operação é exercida. 

 
Fonte: Adaptado de (TORRES e CASALI, 2009).  

 

Por fim, o consumo de energia específica W (kWh/t) é expresso como uma 

relação entre o consumo energético (kW) e a taxa de produção (t/h), conforme a 

equação 21. 

 

𝑊 =
𝑃

𝐺𝑠
             (21) 

 

Para calcular a distribuição granulométrica do minério na prensa de rolos, 

Torres e Casali (2009) consideraram dois estágios de cominuição, com diferenças no 

mecanismo de quebra da partícula, conforme esquema representado na figura 32. 

Além disso, o modelo matemático considerou a diferença de pressão na forma de 

parábola ao longo da bandagem, para ter-se uma acuracidade maior entre as 

partículas cominuidas no centro da bandagem, que sofreram maior pressão, e aquelas 

das bordas, de forma simular ao que já fora proposto anteriormente por Daniel et al. 

(1997).  
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Figura 32 - Esquema do modelo de distribuição granulométrica em prensa de rolos. 

 
Fonte: Adaptado de (CASALI e TORRES, 2009). 

 

Na figura 32, a alimentação do minério 𝑓𝑖
𝐴 tem uma fração de material com 

tamanho superior ao gap crítico, que será cominuida na zona de pré moagem (estágio 

1), para então, juntar-se a fração de material com tamanho inferior e formarem a 

alimentação com distribuição granulométrica 𝑓𝑖
𝑆𝑃, que será cominuida na zona de 

compressão (estágio 2). De acordo com (DANIEL; MORRELL, 2004; PATZELT et al., 

2006), a zona de compressão produz dois tamanhos de partículas, sendo aquelas 

maiores (𝑝𝑖
𝐸) nas pontas da bandagem devido ao efeito das bordas (DANIEL et al., 

1997) causado pelo efeito de pressão do tipo parábola ao longo da mesma 

(LUBJUHN, 1992), e aquelas de menor tamanho do centro da bandagem (𝑝𝑖
𝐶). 

Finalmente, a combinação desses minérios forma o produto (𝑝𝑖
𝐻𝑃𝐺𝑅), que pode ser 

calculado pela equação 22. 

 

𝑝𝑖
𝐻𝑃𝐺𝑅 =

1

𝑁𝐵
∑ 𝑝𝑖,𝑘

𝑁𝐵

𝑘=1

              (22) 

 

Em que: 

𝑝𝑖
𝐻𝑃𝐺𝑅 = distribuição granulométrica do produto após passar pela prensa de rolos 

𝑁𝐵 = número de blocos discretizados em elementos finitos ao longo do perfil de 

pressão agindo sobre a bandagem, conforme figura 33 
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k = número de elementos finitos em formato de blocos, variando de 1 até NB 

𝑝𝑖,𝑘 = fração mássica de material do elemento finito retido na peneira i 

 

Figura 33 - Discretização do perfil de pressão ao longo da bandagem. 

 
Fonte: Adaptado de (FARZANEGAN e HASANZADEH, 2010). 
 

Durante as conclusões do estudo, Torres e Casali (2009) de forma contraditória 

ao que fora apresentado previamente por Morrell et al. (1997) e outros autores, 

disseram que o tipo de minério causa pequeno impacto na distribuição granulométrica 

do material, especialmente para altos valores de pressão nas bandagens (RP). No 

entanto, eles conseguiram desenvolver um modelo pautado em estado estacionário, 

que teve boa relação com os dados reais de teste de taxa de produção, consumo 

energético e distribuição granulométrica em prensas de bancada. Com isso, 

chamaram a atenção de outros pesquisadores que levaram esses estudos para frente, 

buscando novas metodologias para prever a operação de uma prensa de rolos.  

No ano seguinte, Hasanzadeh e Farzanegan (2010) utilizaram as equações 

propostas por Torres e Casali (2009), e aplicando algoritmos genéticos para corrigir 

prováveis erros de calibração, conseguiram criar um modelo robusto ao ponto de se 

tornar módulo de um software de cominuição, para predizer distribuição 
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granulométrica do produto. Dessa maneira, junto com os demais autores 

mencionados neste trabalho, trouxeram os estudos mais relevantes em otimização/ 

modelagem de prensa de rolos até aquele ano. 

Mais tarde, diferentes modelos foram desenvolvidos ao longo dos anos para 

representar as prensas de rolos. Todavia, modelos independentes de tempo, 

complexos, e/ou com proposta de soluções numéricas, conforme trabalho de 

elementos discretos de Barrios e Tavares (2016), tiveram efeitos negativos em sua 

aplicação. Por exemplo, a impossibilidade de serem usados em controladores 

baseados em tempo e outros softwares que seguem a mesma linha (VHYMEISTER 

et al., 2019).  

Além disso, Rashidi et al., (2017) e Vhymeister et al. (2019) pontuaram que os 

modelos de prensa de rolos ainda não estão consolidados sobre todas as condições 

operacionais (tipo de minério, dureza, gap operacional, entre outras variáveis). Por 

exemplo, modelo de taxa de produção de Daniel e Morrell (2004), que pode falhar sob 

condições específicas. Dessa forma, pesquisas neste campo são sempre bem-vindas. 

Nessa linha, o presente trabalho visa dar continuidade a esses estudos de 

controle de prensas de rolos, e especificamente, trabalhar com maior detalhe o 

conhecimento apresentado por Subtil et al. (2016) em seu artigo, que apresentou pela 

primeira vez a aplicação de redes neurais artificiais (“RNA”) nos estudos de prensa de 

rolos de minério de ferro. Subtil et al. (2016), procurou aplicar RNAs no controle 

proativo de prensa de rolos para maximizar o ganho de superfície específica do 

material e evitar o controle manual dela. 

Em termos de controle, essa metodologia se justifica por se tratar de uma 

ferramenta poderosa para tratar com sistemas complexos, aonde os controladores 

tradicionais têm dificuldade para lidar com situações inusitadas, por exemplo, aquelas 

que fogem do intervalo estudado, entre outros. Justifica-se ainda, porque o material 

alimentado na prensa de rolos apresenta grandes variações à medida que se muda a 

frente de lavra explorada e os equipamentos de etapas anteriores não fazem a sua 

função adequadamente, forçando o controle manual das prensas de rolos, com 

operador tendo que ajustar gap, pressão, entre outras variáveis para readequar a 

prensa de rolos ao seu ponto de trabalho ótimo.  

No entanto, a falta de clareza do artigo na definição da base de dados do 

estudo, uso de variáveis controversas, por exemplo, capacidade específica que é de 
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projeto e não se altera e a variável “BSA” que é uma metodologia interna da 

mineradora e a falta de contextualização dos elementos da prensa de rolos e trabalhos 

previamente realizados, culminaram na importância de se dar mais atenção para o 

uso de RNA como metodologia de controle de prensa de rolos e realizar um trabalho 

baseado na teoria estudada e com as variáveis de conhecimento e importância 

também em outros estudos. 

 

3.7 Redes Neurais Artificiais (RNA) 

 

O uso de Redes Neurais artificiais (RNAs) para modelagem teve sua origem 

ainda nas décadas de 1940 e 1950 com três importantes publicações de McCulloch e 

Pitts, Hebb e Rosemblatt, introduzindo modelos de redes neurais simulando 

máquinas, o modelo mais simples de auto-organização. Desde então, essa técnica 

vem sendo amplamente utilizada para solucionar inúmeros problemas de 

reconhecimento de padrões e na aproximação de funções complexas (HAYKIN, 

1994). Segundo Haykin (2008), essa técnica tem sido utilizada com sucesso em 

aplicações de domínios bastante diversificados, variando desde controle robótico, até 

visão computacional, passando por predição de condições do mercado financeiro, 

diagnóstico médico, entre outros. 

Para Silva et al. (2010) as RNAs são definidas como um conjunto de unidades 

de processamento, os neurônios artificiais, que são interligados por interconexões, as 

sinapses artificiais, representadas por vetores ou matrizes de pesos sinápticos, e seu 

estabelecimento consiste das seguintes etapas: 

a) coleta de dados, que compõem o conjunto de padrões entrada-saída para 

treinamento (formação) da rede e teste; 

b) desenvolvimento da topologia da rede; 

c) treinamento e, por fim; 

d) estabelecimento do desempenho do modelo da RNA, comparando-se a 

predição (saídas) da rede para padrões não utilizados no treinamento ou teste 

(PIULEAC et al., 2010). 
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Para melhor compreensão de uma RNA, é importante saber que a disposição 

dos neurônios, as formas de interligação destes e a constituição de suas camadas, é 

denominado arquitetura da rede. As principais camadas de uma RNA, são: 

a) de entrada, constituída pelo conjunto de entrada; 

b) as intermediárias, que extraem as características associadas ao processo a ser 

inferido; 

c) a de saída, para apresentação dos resultados finais da rede. 

 

Silva et al. (2010) mencionam que uma das principais arquiteturas de rede é a 

feedforward de múltiplas camadas, com uma ou mais camadas intermediárias (ou 

hidden) empregadas em aproximação de funções, classificação de padrões, 

identificação de sistemas, otimização e controle de processos. 

No que tange a topologia das RNAs, segundo Aguirre (2007) a sua 

determinação envolve escolher a) as variáveis de entrada (coleta de dados), b) o 

número de neurônios, c) o número de camadas, d) o tipo da função de ativação e e) 

as conexões necessárias. Silva et al. (2010) também complementa falando da técnica 

estatística validação cruzada (ou cross-validation), utilizada para selecionar a melhor 

topologia. O propósito dessa técnica é avaliar a performance da RNA, treinando a rede 

candidata com certo conjunto de dados e validando com outro conjunto de dados 

diferente daquele usado previamente. 

No software Matlab®, versão 19.1.0.0 (R2019b), verifica-se a divisão 

automática dos padrões alimentados, por meio da ferramenta “nntool”, em três grupos, 

sendo eles: treinamento, com 70% dos padrões; validação, com 15% dos padrões; e 

teste, com 15% dos padrões. O treinamento é utilizado para testar os pesos e os 

limiares de ativação, e os padrões de validação são usados para verificação da 

convergência das saídas e ajustes dos pesos e limiares de ativação, sendo também, 

referência para finalizar o treinamento mais cedo se o desempenho da RNA piorar 

(VAGO, 2014). Já, os padrões de teste são usados como uma verificação adicional 

para checar se a RNA apresenta boa generalização, mas não tem efeito algum sobre 

o treinamento. 

Referente a função de ativação, segundo Vago (2014) existem diversos tipos 

que servem para limitar a saída do neurônio e são selecionadas para utilização 
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conforme a complexidade do sistema, e podem ser divididas em dois grupos principais 

a) funções parcialmente diferenciáveis e b) funções totalmente diferenciáveis.  

As funções pertinentes ao primeiro grupo são função degrau, degrau bipolar, 

sinal ou rampa simétrica. As funções do segundo grupo, com aplicação neste trabalho, 

são função logística, tangente hiperbólica, gaussiana e linear. Segundo Vago (2014), 

a escolha da função de ativação é considerada por especialistas tão importante 

quanto a arquitetura e o algoritmo de aprendizagem da RNA.  

Segundo Silva et al. (2010), o processo de treinamento de uma RNA consiste 

na aplicação de passos ordenados para sintonização dos pesos sinápticos e limiares 

de seus neurônios, objetivando a generalização de soluções a serem produzidas pelas 

suas saídas, que representam o sistema físico em que estas estão mapeando. Piuleac 

et al. (2010) complementam, informando que a apresentação completa das amostras 

do subconjunto treinamento visando o ajuste do vetor de peso sináptico “w” é chamado 

de “época”, e são repetidas até que o erro desejável se torne pequeno ou um critério 

de parada seja satisfeito. 

Segundo Vago (2014), os treinamentos podem ser do tipo supervisionados, 

quando cada padrão de amostra do treinamento é composto pelos sinais de entrada 

e sua correspondente saída, ou não supervisionado, quando não existe as saídas 

desejadas. Dehghani e Nekahi (2010), menciona que o treinamento supervisionado é 

o método de treinamento mais comum, e consiste na modificação iterativa dos pesos 

sinápticos da rede para minimizar o erro quadrático médio entre a resposta desejada 

e a saída obtida no neurônio de saída. 

Campos et al. (2006) concluem dizendo que o conjunto de padrões utilizados 

para treinamento deve ser grande e representativo, ou seja, conter vários exemplos 

de todos os casos possíveis e o conjunto de teste deve conter pelo menos um exemplo 

de cada caso real, de forma a validar a RNA. 

Por último, o algoritmo de aprendizagem, que representa o conjunto dos passos 

ordenados mencionados anteriormente, visando o treinamento da RNA, será capaz 

de extrair características discriminantes do sistema a ser mapeado por intermédio de 

amostras que foram retiradas do contexto deste sistema (VAGO, 2014).  
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Em seu estudo, Braga et al. (2007) explicam que o aprendizado supervisionado 

se aplica a pesquisa de mapeamento entre padrões de entrada e de saída, sendo os 

exemplos mais conhecidos a Regra Delta e sua generalização para redes de múltiplas 

camadas, o algoritmo Backpropagation. 

Braga et al. (2007) ainda comentam que o exemplo mais típico desse 

aprendizado é o de correção de erros, onde cada padrão de entrada ‘i” tem a sua 

saída de rede “𝑦𝑖” comparada com a desejada “𝑑𝑖”, que fornece informações sobre a 

direção de ajuste dos pesos. A minimização dessa diferença é incremental e busca 

minimizar o erro “e” entre as respostas, conforme equações 24 e 25. 

 

𝑒 = 𝑑𝑖 − 𝑦𝑖            (24) 

 

𝑤𝑖(𝑛𝑜𝑣𝑜) = 𝑤𝑖(𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑜) + 𝜂. 𝑒. 𝑥𝑖             (25) 

 

em que: 

𝑤𝑖(𝑛𝑜𝑣𝑜): valor novo do peso sináptico, 

𝑤𝑖(𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑜): valor antigo do peso sináptico, 

𝜂 : taxa de aprendizagem da rede, que em geral varia de 0 a 1 e para redes 

multicamadas fica no intervalo 0,25≤ 𝜂≤0,75 (SILVA et al., 2010), 

𝑒: erro, 

𝑥𝑖 : valor de entrada do neurônio correspondente.  

 

Segundo Haykin (2001), o ajuste feito em um peso sináptico de um neurônio é 

proporcional ao produto do sinal de erro pelo sinal de entrada da sinapse em questão.  

A combinação dos diversos tipos de arquitetura, topologia, treinamento e 

aprendizagem caracterizam diferentes tipos de RNAs, tais como: Perceptron, 

Perceptron Multicamadas, Adaline, entre outras (VAGO, 2014).  

Segundo Guimarães et al. (2010), dentre os diversos tipos de redes neurais 

artificiais, pode-se dizer que a do tipo perceptron de múltiplas camadas (MLP – do 

inglês Multi Layer Perceptron) é a mais popular. 

Para melhor entendimento dessa técnica, a Figura 34, traz a topologia geral de 

uma RNA do tipo MLP. Os elementos i1, ..., in denotam os n perceptrons da camada 
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de entrada, que por definição são os sinais apresentados à entrada “dendritos” e que 

serão multiplicados por pesos sinápticos “W”, os quais terão efeito de inibição ou de 

excitação sobre a ativação dos sinais de entrada, e são eles que efetivamente 

aprendem os efeitos apresentados à rede. 

Os m elementos da camada intermediária, representados na Figura 34 como 

h1, ..., hm, apresentam processamento sobre os sinais de entrada assim como a terceira 

camada, ou camada de saída, de onde os resultados serão lidos (GUIMARÃES et al., 

2010). Essas etapas da RNA são chamadas de ativação e função de ativação, 

respectivamente. A primeira considera o conjunto total de entradas e dos seus pesos 

associados e a segunda regula a saída da rede. Os elementos o1, ..., op denotam os 

neurônios desta última camada. 

 

Figura 34 - Topologia geral de uma rede neural artificial do tipo MLP. 

 
Fonte: (GUIMARÃES et al., 2010). 

 

Segundo Guimarães et al. (2010), a saída de cada neurônio da camada 

intermediária obedece a uma ativação expressa pela equação 26. 
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ℎ𝑗 = 𝑛𝑒𝑡ℎ (𝑏𝑗 + ∑ 𝑤𝑗
𝑘

𝑛

𝑘=1

. 𝑖𝑘)               (26)  

 

em que: 

hj : é um neurônio genérico da camada intermediária, gerado a partir das variáveis de 

entrada; 

neth : função de ativação; 

bj : representa o viés (bias) do neurônio; 

wj : peso sináptico 

ik : peso sináptico 

 

Já para a saída da rede neural, obtida dos neurônios da camada o, Guimarães 

et al. (2010) menciona que obedece à equação 27. 

 

𝑜𝑗 = 𝑛𝑒𝑡𝑜 (𝑏𝑗 + ∑ 𝑤𝑗
𝑘

𝑚

𝑘=1

. 𝑖𝑘)               (27) 

 

em que neto denota a função de ativação escolhida para a camada de saída, oj 

representa um neurônio qualquer nesta camada e bj representa o viés deste neurônio. 

Segundo Guimarães et al. (2010), as funções de ativação dos neurônios podem 

apresentar diversos comportamentos, mas os mais comuns são: linear e sigmoides 

(logística e tangente hiperbólica). Essas funções apresentam importante papel no tipo 

de dado a ser classificado ou predito, por exemplo, com funções lineares é possível 

alcançar maiores magnitudes na saída e usando as sigmoides temos curvas mais 

acentuadas (HAYKIN, 2008). 

Em complemento, Braga et al. (2007) mencionam que devido às características 

não lineares inerentes ao mapeamento entre camadas de RNAs MLP, um tipo de 

arquitetura feedforward, estas constituem em ferramentas bastante apropriadas para 

modelagem e o controle de sistemas. Já Silva et al. (2010) consideram as redes do 

tipo MLP uma das arquiteturas mais versáteis quanto à aplicabilidade.  

Em tese, pode-se notar que RNAs são técnicas computacionais que 

apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural de organismos 

inteligentes e que adquirem conhecimento através da experiência. Segundo Haykin 
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(2008), as RNAs também são reconhecidas pela sua operação altamente complexa, 

não linear e paralela. E, Silva et al. (2010) esclarecem que a especificação de 

topologia de rede MLP mais apropriada para mapear um problema específico é 

usualmente efetuada de forma empírica, pois devem ser considerados a) o algoritmo 

de aprendizagem utilizado; b) a forma como as matrizes de peso foram iniciadas; c) a 

complexidade do problema a ser mapeado e d) a qualidade do conjunto de 

treinamento disponível. 

Segundo Vago (2014), outras regras utilizadas em especificação topológica da 

RNA MLP constituída de apenas uma única camada intermediária, estão relacionadas 

ao número de neurônios desta camada.  

Para cálculo do número inicial de neurônios da camada intermediária, um dos 

estudos mais conhecidos é método de Hecht-Komogorov (SILVA; SPATTI; 

FLAUZINO, 2010), cuja equação está representada, na equação 28:  

 

𝑛 = 2. 𝑝 + 1           (28) 

 

em que “n” é o número de neurônios na camada intermediária e “p” é o número de 

variáveis da entrada. 

Outro estudo relevante nessa área é o de Blum (1992) que menciona que o 

número máximo de neurônios nesta camada é calculado conforme a equação 29. 

 

𝑁𝑚𝑎𝑥 =
𝑃

[10. (𝑛 + 𝑠)]
            (29) 

 

em que: 

𝑁𝑚𝑎𝑥: quantidade máxima de neurônios da camada intermediária, 

𝑃: número de padrões (entrada – saída) apresentado ao treinamento/ aprendizagem 

da RNA, 

𝑛: Número de entradas da RNA, 

𝑠: Número de saídas da RNA 

 

Vago (2014) menciona que o aumento indiscriminado de neurônios e/ou de 

camadas intermediárias não asseguram a generalização apropriada da RNA MLP, 
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porque tais ações podem provocar a situação na qual a rede memoriza as saídas, 

apresentando um Erro Quadrático Médio (EQM) muito baixo durante o treinamento e 

muito elevado na fase de generalização, sendo esse efeito o overfitting. Vago (2014) 

ainda menciona, que frente à precisão requerida da rede, uma MLP com número 

reduzido de neurônios pode ser insuficiente para a extração e armazenamento das 

características do processo, sendo considerado uma debilidade mental denominada 

underfitting. No último caso, o EQM na fase de aprendizado e generalização serão 

bastante significativos. A figura 35 demonstra de forma elucidativa esse conceito para 

uma RNA MLP de única camada intermediária com 10 neurônios.  

 

Figura 35 - Exemplo de situações envolvendo o conceito de underfitting e overfitting. 

 

Fonte: (SILVA et al., 2010). 

 

Outro conceito importante de RNAs é o de mínimos locais e mínimo global 

quando se utilizam funções de ativação não lineares. Na figura 36, nota-se um 

exemplo no qual a RNA em questão apresenta dois pontos de erros em mínimos 

locais, que não caracterizam a melhor performance da RNA, e um ponto de mínimo 

global, melhor situação de operação da RNA (VAGO, 2014). 
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Figura 36 - Superfície de erro para neurônios com funções de ativação não lineares apresentando 
mínimos locais e global. 

 

Fonte: (BRAGA et al., 2007). 

 

Segundo Braga et al. (2007) o objetivo do aprendizado por correção de erros é 

mover-se na direção do erro de mínimo global, todavia existe a tendência de 

convergência em mínimo local devido à matriz de pesos inicial do treinamento. Isso 

ocorre, porque a grande maioria dos algoritmos de aprendizagem são baseados em 

métodos de gradiente descendente. Para evitar a convergência em mínimo local, 

deve-se treinar cada topologia candidata mais de uma vez, com diferentes matrizes 

de pesos iniciais, geradas aleatoriamente (VAGO, 2014).  

Dos algoritmos disponíveis para uso no software Matlab®, o Levenberg-

Marquardt, uma das variações do método backpropagation torna o processo de 

convergência mais eficiente. Esse modelo é baseado no método dos mínimos 

quadrados para modelos não lineares, com taxa de aprendizado variável “µ”, que 

ajusta a convergência e é um método de gradiente descendente (SILVA, 2010).  

Um dos benefícios computacionais ganhos com o uso do algoritmo de 

aprendizagem back-propagation é a maneira eficiente pela qual se pode realizar uma 

análise de sensibilidade da modelagem matemática feita pelo algoritmo no sentido de 

reduzir o erro (HAYKIN, 2008). Dessa forma, a partir da RNA treinada, é feita a análise 
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de sensibilidade das variáveis a qual estima a influência de cada variável 

independente do estudo (entradas) nas alterações das variáveis dependentes (saída). 

Para a análise de sensibilidade, escolhe-se uma variável independente do 

sistema da rede já treinada e acresce os seus valores em 5% substituindo os prévios 

valores simulados na rede. Na sequência, este novo conjunto padrão da entrada é 

simulado novamente na RNA e, posteriormente, calcula-se a diferença entre os novos 

valores obtidos na simulação e os valores de saída desejados. Finalmente, determina-

se a média dessas diferenças, obtendo-se a Sensibilidade Média (SENSi) da variável 

média em estudo (SUBTIL et al., 2016). A equação 30 descreve esse processo:  

 

𝑆𝐸𝑁𝑆𝑖 =
1

𝑁
∑(𝑦𝑗

𝑛

𝑗=1

− 𝑑𝑗)            (30) 

 

em que: 

𝑁: número de padrões ou dados; 

𝑦: valor da saída simulada na RNA após incremento de 5%; 

𝑑: valor original da saída do sistema antes do incremento. 

 

Esse mesmo procedimento deve ser repetido para cada uma das 8 variáveis 

independentes do sistema estudado. Dessa maneira, sabe-se que quanto maior a 

sensibilidade média da variável, maior será a influência da variável independente no 

sistema. Outra maneira de apresentar essa influência na literatura é pela Sensibilidade 

Média Normalizada (SENSNi), conforme a equação 31 (SUBTIL et al., 2016):  

 

𝑆𝐸𝑁𝑆𝑁𝑖 = (𝑆𝐸𝑁𝑆𝑖/ ∑|𝑆𝐸𝑁𝑆𝑖|).100

𝑛

𝑖=1

             (31) 

 

em que SENSNi é expressa em porcentagem (%) e caracteriza a influência de cada 

uma das variáveis estudas em relação as demais.  

 

Conforme o objetivo principal desse trabalho, espera-se propor a predição do 

comportamento desse processo de prensagem por meio da modelagem baseada nos 
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resultados da RNA e uso de regressão linear múltipla, de maneira a investigar qual o 

melhor modelo matemático obtido quando comparado ao ganho real de superfície do 

minério. 
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4 MÉTODOS 

 

Nesse Capítulo será apresentado a metodologia adotada para definir as 

variáveis de estudo, o tipo de rede neural e a técnica de análise de sensibilidade usada 

para encontrar as variáveis de maior impacto no ganho de superfície específica. 

 

4.1 Definição das Variáveis de Estudo 

 

No processo de prensagem utilizado nas usinas de pelotização de ferro, o 

principal objetivo é o aumento da superfície específica do minério, com o consequente 

aumento da granulometria, para se ter uma boa formação da pelota de ferro no 

processo denominado pelotamento, conforme esquema simplificado de operação de 

uma usina de pelotização apresentado na Figura 37. Dessa maneira, é de suma 

importância conhecer as variáveis de influência no processo, para conseguir 

reproduzir um modelo matemático através das Redes Neurais Artificiais (RNAs) que 

seja válido na prática.  

 

Figura 37 - Desenho simplificado das operações em uma usina de pelotização. 

 

Fonte: Adaptado de (CAMPOS, 2018). 

 

Baseando-se em trabalhos prévios de autores que foram discutidos ao longo 

do Capítulo 3, e dando ênfase no artigo de Subtil et al. (2016), o presente trabalho 

utilizou 8 variáveis (neurônios de entrada) ao invés de 10, para conseguir predizer o 

ganho de superfície específica (neurônio de saída), com o uso da ferramenta RNA 
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para as simulações e análises. No processo de formação do banco de dados, 

destacam-se as variáveis intrínsecas ao processo de cominuição e outras externas, 

que são apresentadas a seguir.  

 

Variáveis intrínsecas: 

a) 𝐺𝑠: Taxa de produção (t/h); 

b) 𝛼𝐼𝑃: Rotação das bandagens (RPM); 

c) 𝑥: Distância entre as bandagens – GAP (mm); 

d) ch: Nível do chute de alimentação (%); 

e) 𝜏: Torque do motor, expresso em %; 

f) 𝑅𝑝: Pressão hidráulica (bar). 

 

Variáveis externas: 

a) SE: Superfície específica do minério de alimentação (cm2/g); 

b) U: Umidade do minério em base mássica (%). 

 

Variável de saída: 

a) Delta: Ganho de superfície específica ou simplesmente aumento de blaine 

(cm2/g) 

 

Uma vez que as variáveis de estudo foram definidas para esse trabalho, um 

banco de dados com 508 padrões (conjunto de entradas e saídas, apresentados à 

RNA) fora obtido com uma usina de pelotização, a partir de uma prensa de rolos com 

capacidade nominal de 1000 t/h, com bandagens de 2,0 m de diâmetro e 1,5 m de 

largura, revestidas por studs. Os 8 neurônios definidos para estudo na camada de 

entrada, foram a) nível de chute (%), b) taxa de produção (t/h), c) rotação das 

bandagens (rpm), d) torque do motor (%), e) gap das bandagens (mm), f) superfície 

específica “SE” da alimentação (cm2/g), g) umidade do material em base mássica (%), 

h) pressão hidráulica do sistema (bar), e o neurônio da camada de saída é o aumento 

de blaine (cm2/g). 

A Tabela 1 apresenta uma pequena parte dos dados fornecidos pela usina de 

pelotização e que foram trabalhados no software Matlab®. O conjunto desse estudo foi 
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composto por 508 padrões entrada-saída, sendo que se separou de forma aleatória 10%, 

cerca de 50 padrões para o subconjunto teste que não participa da fase treinamento, e o 

restante foi triplicado e embaralhado, totalizando 1374 padrões, para aumentar as 

interações e melhorar o aprendizado da RNA. Dessa maneira, no software trabalhou-se 

com matrizes de ordem 8x1374 como padrões de entrada e 1x1374 como padrão de saída 

para a fase treinamento da RNA. Na fase teste, as matrizes foram de ordem 8x50 na 

entrada e 1x50 na saída. 

 

Tabela 1 - Parte da base de dados com as variáveis de estudo. 

Nível 
Chute 

(%) 

Taxa 
Produção 

(t/h) 

Rotação 
das 

bandagens 
(RPM) 

Torque 
(%) 

GAP 
(mm) 

SE 
(cm2/g) 

Umidade 
(%) 

Pressão 
(bar) 

 

Aumento 
Blaine 
(cm2/g) 

44,40 998,32 556,32 75,22 13,22 1743,12 10,54 61,56  320,98 

45,01 1042,34 570,43 74,11 12,98 1789,32 10,23 55,23  301,23 

44,30 1011,21 543,86 78,99 12,32 1448,90 9,45 55,11  286,87 

44,40 1023,32 540,43 78,33 12,42 1598,32 9,87 56,76  298,45 

43,34 935,64 533,78 79,43 13,56 1642,65 8,43 57,11  312,84 

43,27 985,43 546,32 80,87 13,29 1655,25 9,54 56,56  298,90 

45,30 1050,32 573,43 78,45 12,98 1648,87 9,45 60,65  340,01 

44,25 1027,31 565,30 80,45 12,31 1551,34 9,54 62,63  320,12 

43,30 965,30 544,63 78,98 11,32 1650,30 9,34 63,40  301,23 

39,30 734,54 398,57 93,34 14,54 1748,98 8,32 78,40  402,54 

45,27 1128,43 570,54 77,43 12,76 1443,32 9,23 55,65  295,04 

44,30 1032,34 556,43 73,78 12,98 1773,21 11,23 60,13  187,90 

43,40 987,32 548,49 73,98 11,98 1645,45 10,23 61,25  280,21 

Fonte: Autor, (2019). 

 

4.2 Definição do tipo da rede neural artificial  

 

Assim como em outros trabalhos que estudaram RNAs, neste estudo também 

optou-se por utilizar a arquitetura do tipo MLP, descrita anteriormente, e o algoritmo 

de treinamento supervisionado Levenberg Marquardt, uma derivação do algoritmo 

backpropagation (SUBTIL et al., 2016), que tem como objetivo predizer os resultados 

e a função erro quadrático médio para medir o desvio entre as respostas produzidas 

pela RNA MLP e aqueles obtidos na prática (HAYKIN, 2008). 

Em relação à estrutura de rede (topologia), optou-se pelos métodos de Hecht-

Komogorov e Blum, descritos no Capítulo 3. Pelo método de Hecht-Komogorov e com 

“p” igual a 8 (Ver eq. 26), obteve-se inicialmente, segundo essa metodologia, 17 
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neurônios para a camada intermediária. Pelo método de Blum e com P = 1374 

padrões, n = 8 variáveis de entrada e s = 1 variável de saída (Ver eq. 27), obteve-se 

primeiramente, o número máximo de 15 neurônios para a camada intermediária. 

Para se evitar os problemas de underfitting e overfitting, procedeu-se com as 

análises de RNAs MLP também com 10 e 22 neurônios, obtendo-se no subconjunto 

treinamento, coeficiente de correlação de Pearson (“R”) igual a 0,87411 (treinamento)/ 

0,81667 (teste) com o Erro calculado no software Microsoft Excel de 

aproximadamente 20% e 0,97597 (treinamento)/ 0,93742 (teste) com Erro na ordem 

de 13%, respectivamente, sendo que esse coeficiente avalia a existência e o grau de 

relação entre as variáveis e o objeto de estudo da regressão, e quanto mais próximo 

de 1 melhor será a correlação entre eles. Dessa forma, percebendo-se que o 

coeficiente de correlação melhorou e o erro diminuiu com o aumento de número de 

neurônios na camada intermediária, procedeu-se executando as simulações também 

com 25, 28, 29 e 31 neurônios nesta camada, para avaliar o número ideal de neurônios 

na camada intermediária. Sendo assim, notou-se que os coeficientes do treinamento 

e teste melhoraram com 28 neurônios na camada intermediária até o pico de 0,99089 

e 0,97243, respectivamente, e na sequência, passaram a cair à medida que se 

aumentou essa quantidade de neurônios. Portanto, executou-se as simulações com 

as funções de ativação utilizando-se 28 neurônios na camada intermediária.  

As funções de ativação foram testadas em 5 combinações, sendo elas tangente 

hiperbólica (Tansig) na camada intermediária e linear (Purelin) na camada de saída, 

caracterizada por Tansig/ Purelin; Tansig na camada intermediária e Logística 

(Logsig) na camada de saída, caracterizada por Tansig/ Logsig; Tansig na camada 

intermediária e Tansig na camada de saída, caracterizada por Tansig/ Tansig; Logsig 

na camada intermediária e Logsig na camada de saída, caracterizada por Logsig/ 

Logsig e Logsig na camada intermediária e Purelin na camada de saída, caracterizada 

como Logsig/ Purelin. Para tanto, iniciou-se os testes utilizando as funções Tansig/ 

Purelin até encontrar o ponto ótimo de neurônios na camada intermediária. Uma vez 

definido esse número de neurônios, procedeu-se trocando as funções de ativação até 

encontrar a melhor delas para esse estudo. 

O método estatístico utilizado para a validação dos resultados foi a validação cruzada 

por amostragem aleatória (Random subsampling cross-validation), no qual o conjunto 

total de dados (amostra) disponível para estudo é aleatoriamente dividido em duas 
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partes, isto é, subconjunto de treinamento e subconjunto de teste (SILVA; SPATTI; 

FLAUZINO, 2010). O subconjunto de treinamento foi utilizado para treinar todas as 

topologias candidatas (processo de aprendizagem) e o subconjunto de teste foi 

utilizado para selecionar aquela topologia que apresentou os melhores resultados de 

generalização (FAUSETTI, 1994). 

O conjunto desse estudo foi composto por 1374 padrões entrada-saída, 

conforme descrito anteriormente. O próprio software Matlab®, biblioteca nntool, 

utilizada nas simulações, encarregou-se de separar 15% desse total para o 

subconjunto teste e 15% para o subconjunto validação na fase de treinamento da RNA 

MLP. Para o subconjunto teste que não participa do treinamento, foi separado 

previamente os 50 padrões para teste da RNA MLP e definição da melhor rede para 

esse estudo, com base no erro apresentado. 

Para validar a RNA, utilizou-se a biblioteca nntool (Neural Network Toolbox) do 

software Matlab®, versão 19.1.0.0 (R2019b), com uma camada de entrada com 8 

neurônios e uma intermediária com 28 neurônios, associada à função não linear 

tangente hiperbólica (Tansig). Na camada de saída utilizou-se um neurônio e função 

de ativação linear (Purelin), empregando-se o algoritmo de treinamento Levenberg 

Marquardt; e função de desempenho erro quadrático médio normalizado (MSE). A 

Figura 38 traz a característica dessa rede. 

 

Figura 38 - Característica da rede neural artificial (RNA) empregada neste trabalho. 

 

Fonte: Autor (2020). 
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4.3 Significância das variáveis independentes do processo de moagem 

utilizando prensa de rolos 

 

Para avaliar o impacto das variáveis independentes no ganho de blaine durante 

a moagem em prensa de rolos, aplicou-se a técnica de Sensibilização de Variáveis 

Independentes ou Análise de Sensibilidades. Para tanto, escolheu-se usar essa 

técnica utilizando a RNA selecionada e treinada, obedecendo aos seguintes passos.  

a) cada variável independente “xi” a ser testada teve seu valor acrescido de 5%, 

uma a cada vez; 

b) em conjunto com o restante dos dados de entrada foi simulado na RNA; 

c) obteve-se a saída “y” da RNA correspondente à entrada alterada; 

d) foram calculadas as diferenças entre os valores de “y” e os valores de saídas 

originais “d”, obtidos no processo de pelotização; 

e) a média aritmética dessas diferenças foi o valor da SENSi para cada variável 

independente, conforme equação 28; 

f) a SENSNi foi obtida conforme equação 29. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados todos os resultados obtidos durante o 

processo de desenvolvimento do modelo de previsão do aumento de blaine no 

processo de pelotização com o emprego das redes neurais artificiais. 

São apresentados os resultados de evolução do processo de treinamento das 

diferentes arquiteturas testadas para o modelo; os valores dos coeficientes de 

correlação para as diferentes configurações estudadas; o modelo final obtido, que é 

aquele que apresentou os melhores coeficientes de Pearson na etapa de treinamento 

e o menor Erro na etapa teste com o subconjunto que não participa do treinamento, 

indicando a análise de sensibilidade das variáveis trabalhadas nesse estudo e a 

comparação do modelo final apresentado e o modelo de Subtil et al. (2016). 

 

5.1 Mapeamento da RNA ideal para o estudo 

 

Conforme visto no capítulo 4, esse trabalho estudou RNAs de arquitetura 

feedforward, com as seguintes características: 

a) com 3 camadas; 

b) 8 entradas; 

c) 1 saída; 

d) 1374 padrões do tipo (x1, x2, ..., x8, d) no subconjunto treinamento; 

e) simuladas cinco vezes cada uma; 

f) com uma camada intermediária testada com 10, 15, 17, 22, 25, 28, 29, 31 

neurônios; 

g) utilizando funções de ativação combinadas de cinco formas distintas. 

 

 As funções utilizadas do software Matlab® foram: 

a) função de treinamento: Levenberg-Marquardt (LM); 

b) função de aprendizagem: gradiente descendente (GDM); 

c) função de performance: erro quadrático médio (MSE, no software). 

 

Discorrendo melhor sobre esse estudo, ao se trabalhar com modelagem 

usando-se RNA MLP, a grosso modo, para se ter bons resultados, é necessário 
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encontrar o número ideal para a quantidade de neurônios na camada intermediária e 

as funções de ativação que melhor se adequam ao estudo em questão, para identificar 

a rede neural que melhor define o modelo estudado. Daí a necessidade de se testar 

diversos modelos para o estudo. 

Sendo assim, para definir o número de neurônios na camada intermediária, há 

os modelos de Hecht-Komogorov e Blum para dar um direcionamento nas análises, 

mas a escolha sempre é feita de forma a se ter baixo custo computacional (mínimo de 

neurônios) e a minimização do erro entre a saída da RNA MLP e a saída desejada ou 

real. Por isso, nesse estudo foram estudados modelos com 10, 15, 17, 22, 25, 28, 29 

e 31 neurônios nessa camada, com 5 rodadas cada experimento; justamente para 

encontrar o melhor número de neurônios na camada intermediária para esse trabalho  

O software Matlab®, versão 19.1.0.0 (R2019b) escolhido para esse trabalho 

por conta de sua grande aplicação em estudos desse tipo, tem 3 funções de ativação 

em sua biblioteca “nntool” quando se trabalha com arquiteturas de rede neural do tipo 

MLP, sendo elas Purelin, Logsig e Tansig. A função de ativação é basicamente o efeito 

que o estado atual exerce na definição do próximo estado, e nesse sentido, a função 

Purelin é uma função de ativação linear, a função Logsig é sigmoidal, mas tem 

variação somente no intervalo 0 e 1, e por fim, a função Tansig preserva a função 

sigmoidal, mas assume valores positivos e negativos, sendo bastante utilizada nos 

trabalhos com rede neural, em geral. 

Partindo-se desse conceito, os primeiros estudos realizados com a RNA neste 

trabalho, ocorreram utilizando-se o banco de dados original com 508 padrões, 

excluindo-se cerca de 50 padrões para o subconjunto teste que não participa do 

treinamento. Com isso, as primeiras simulações tinham 458 padrões, e os resultados 

de interação da RNA MLP foram poucos satisfatórios, com coeficientes de Pearson 

no treinamento e teste do subconjunto treinamento na ordem de 0,65 e erros 

superiores a 30% quando comparou-se os resultados apresentados pela RNA e os 

dados reais. Dessa maneira, optou-se por aumentar a base de dados da RNA para 

melhorar a sua interação, e para tanto, triplicou-se e embaralhou-se os dados do 

subconjunto treinamento.  

Após a realização desse artificio matemático, executou-se as simulações com 

1374 padrões e iniciou-se com as funções de ativação Tansig na camada 

intermediária e Purelin na camada de saída, para descobrir o número de neurônios 
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ideal na camada intermediária. Para tanto, os primeiros experimentos realizados com 

a RNA MLP, utilizaram 15 e 17 neurônios nessa camada, de acordo com as 

metodologias de Blum e Hecht-Komogorov, obtendo-se no treinamento, coeficiente 

de correlação de Pearson (“R”) igual a 0,95069 (treinamento)/ 0,91655 (teste) com 

Erro na ordem de 16% e 0,95606 (treinamento)/ 0,95452 (teste) com Erro de 15,3%, 

respectivamente. Na prática, isso representou resultados poucos satisfatórios em 

termos de aproximação com a realidade de aumento de blaine no processo produtivo, 

mesmo trabalhando-se com dados reais, e novas simulações foram realizadas. Nas 

Figuras 39 e 40 observa-se o comportamento da RNA no treino e no teste do 

subconjunto treinamento e a melhora do coeficiente de Pearson com 17 neurônios na 

camada intermediária. 

 

Figura 39 - Coeficiente de correlação R obtido na simulação da rede neural do tipo MLP com 1374 
padrões na fase treinamento e 15 neurônios na camada intermediária, com função de ativação Tansig 
- Purelin nas camadas intermediária e de saída, respectivamente, para predizer o aumento de blaine 

“Target”. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 40 - Coeficiente de correlação R obtido na simulação da rede neural do tipo MLP com 1374 
padrões na fase treinamento e 17 neurônios na camada intermediária, com função de ativação Tansig 
- Purelin nas camadas intermediária e de saída, respectivamente, para predizer o aumento de blaine 

“Target”. 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 

Para se evitar os problemas de underfitting e overfitting, procurou-se 

inicialmente realizar novos experimentos com 10 e 22 neurônios na camada 

intermediária, conforme descrito no Capítulo 4. Corroborou-se assim, para continuar 

as simulações com maior número de neurônios na camada intermediária, uma vez 

que a correlação melhorou o Erro, que caiu para aproximadamente 13% com os 22 

neurônios na camada intermediária. 

Dessa maneira, entendeu-se que a RNA estava apresentando bons resultados 

quando comparados com os dados reais à medida em que se aumentou o número de 

neurônios na camada intermediária de 10 para 22. Com isso, procedeu-se as 

simulações com mais neurônios nesta camada para observar até que ponto a rede 

apresentaria uma melhora na qualidade dos resultados até regredir, ou melhor, até 

decorar os dados do treinamento e perder a capacidade de ser generalista. 

Retornando-se a Figura 35, procurou-se com essas simulações identificar o ponto 

ótimo de neurônios na camada intermediária para esse estudo. Uma vez identificado 
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esse número ideal de neurônios, procurou-se encontrar também qual a melhor 

combinação de função de ativação para esse conjunto de dados, e esses resultados 

são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resultados do estudo realizado com RNA MLP diferentes combinações de funções e número 
de neurônios na camada intermediária. 

Função nº neurônios nº rodadas R² treinamento R² teste Erro 

Tansig/ 
Purelin  

10 1 0,87423 0,80994 22,80% 

2 0,93103 0,86802 18,68% 

3 0,92046 0,87507 20,70% 

4 0,91877 0,91089 21,12% 

5 0,87411 0,81667 20,50% 

Tansig/ 
Purelin  

15 1 0,94620 0,89497 20,30% 

2 0,95244 0,87062 19,12% 

3 0,91740 0,84916 20,30% 

4 0,95479 0,92488 17,50% 

5 0,95069 0,91655 16,30% 

Tansig/ 
Purelin  

17 1 0,96811 0,91870 18,63% 

2 0,95723 0,92181 18,95% 

3 0,94392 0,93010 17,18% 

4 0,96059 0,91150 16,85% 

5 0,95506 0,95452 15,30% 

Tansig/ 
Purelin  

22 1 0,97768 0,91222 17,45% 

2 0,89497 0,80701 21,12% 

3 0,95949 0,92814 15,90% 

4 0,98230 0,92924 14,40% 

5 0,97597 0,93742 13,18% 

Tansig/ 
Purelin  

25 1 0,84569 0,83127 12,93% 

2 0,97187 0,94152 9,71% 

3 0,97851 0,95424 10,00% 

4 0,98662 0,96739 8,60% 

5 0,98284 0,96193 8,93% 

Tansig/ 
Purelin  

28 1 0,99089 0,97243 4,53% 

2 0,99042 0,87833 6,71% 

3 0,98710 0,96030 7,98% 

4 0,98357 0,91469 8,20% 

5 0,99097 0,96209 5,90% 

Tansig/ 
Purelin  

29 1 0,97710 0,92734 8,59% 

2 0,98072 0,86612 7,62% 

3 0,98717 0,95809 10,80% 

4 0,98184 0,95035 7,45% 

5 0,99171 0,9352 6,37% 
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Função nº neurônios nº rodadas R² treinamento R² teste Erro 

Tansig/ 
Purelin  

31 1 0,93201 0,87217 12,36% 

2 0,98935 0,96527 11,17% 

3 0,98130 0,85136 10,90% 

4 0,99246 0,96693 8,20% 

5 0,99446 0,94477 9,13% 

Tansig/ 
Logsig 

28 1 0,82983 0,884219 25,80% 

2 0,13324 -8,13E+27 N.A. 

3       

4       

5       

Logsig/Logsig 28 1 0,69199 0,67953 23,96% 

2 0,76765 0,71677 28,70% 

3 0,73287 0,69277 34,30% 

4 0,76275 0,87679 25,15% 

5 0,84442 0,83586 17,99% 

Tansig/ 
Tansig 

28 1 0,92519 0,94065 12,00% 

2 0,99294 0,95079 9,20% 

3 0,99196 0,90901 10,28% 

4 0,99021 0,9386 9,12% 

5 0,98569 0,97175 8,72% 

Logsig/Linear 28 1 0,99018 0,98023 11,93% 

2 0,97225 0,94352 12,50% 

3 0,98898 0,97324 13,90% 

4 0,98311 0,96665 16,84% 

5 0,98877 0,95031 12,86% 

Fonte: Autor (2020). 

 

Atentando-se para a Tabela 2, é possível notar que os melhores resultados 

apresentados pela rede ocorreram com 28 neurônios na camada intermediária, 

usando-se as funções de ativação Tansig na camada de entrada e Purelin na camada 

de saída, e obtendo-se coeficiente de correlação de Pearson (“R”) igual a 0,99089 

(treinamento)/ 0,97243 (teste) com Erro na ordem de 4,5%. No trabalho de Subtil et 

al. (2016) os melhores resultados ocorreram com 21 neurônios na camada 

intermediária, segundo metodologia de Hetch-Komogorov, com Tansig na camada 

intermediária e de saída. Nesse trabalho, também se notou que essa combinação de 

funções de ativação proporcionou bons resultados (<12%), já que se trata de dados 

reais de operação. 

Notou-se também, que ao se utilizar pesos randômicos nas simulações, 

corrigidos rodada a rodada, obteve-se em algumas simulações a saturação prematura 
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da rede, levando a RNA MLP a convergir em mínimos locais e com erro grande. Por 

exemplo, nas simulações realizadas com Tansig/ Tansig percebe-se que a rede 

convergiu com erro de 12%, mas melhorou até 8,72%, sendo esse o mínimo global.  

Ao se utilizar as combinações Tansig/ Logsig as simulações resultaram em 

falha, provavelmente demonstrando que a função linear representou melhor esse 

conjunto de dados.  

Para a realização do treinamento, vários fatores podem influenciar a sua 

duração, e algum critério de parada deve ser previamente parametrizado. Em geral, a 

o treinamento deve ser interrompido quando a rede apresentar uma boa capacidade 

de generalização e quando a taxa de erro for suficientemente pequena, ou seja, de 

acordo com um erro admissível. Outro fator que influencia o critério de parada é o 

número máximo de ciclos de iteração (epochs). Nesse trabalho, utilizou-se os 

parâmetros de treinamento apresentados na Figura 40. 

 

Figura 41 - Parâmetros de treinamento utilizados no Matlab. 

 

Fonte: Autor (2020).  
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Em que os parâmetros de treinamento do algoritmo de Levenberg-Marquardt, 

identificados no software MATLAB®, são:  

a) o valor inicial de “µ” (mu=0,001), onde “µ” é um número escalar acrescido ao 

método de Newton, para fazer com que os EQMs reduzam mais rápidos; 

b) o fator de decréscimo de “µ” (mu_dec=0,1); 

c) o fator de acréscimo de “µ” (mu_inc=10); 

d) o valor máximo permitido para o parâmetro “µ” (mu_max=1010); 

e) o valor de performance do gradiente, derivada da curva do erro quadrático 

médio “EQM”, a ser atingido (min_grad=10-7); 

f) o número máximo de épocas a ser repetido o valor do desempenho da RNA, 

pela validação do treinamento (max_fail=104); 

g) o valor do EQM (performance da RNA) solicitado a ser atingido no treinamento 

da RNA (goal=0); 

h) o tempo máximo para efetivar o treinamento, em segundos (time= infinito); 

i) o número máximo de épocas a serem apresentadas no treinamento (epochs= 

104). 

 

Outros parâmetros apresentados na Figura 40, são: 

a) showWindown (true): habilita mostrar a janela de treinamento quando está 

treinando uma RNA; 

b) showCommandLine (false): mostra a linha de comando que estabelece o 

número de épocas durante o treinamento; 

c) Show (25): estabelece a periodicidade de indicação do número de épocas na 

janela do treinamento (a cada 25 épocas).  

 

Nesse trabalho, optou-se por alterar os parâmetros epochs e max_fail para 

10000, principalmente para garantir que ela teria um número suficiente de iterações e 

que poderia convergir novamente ao longo da simulação, mesmo ocorrendo overfitting 

no decorrer da simulação; garantindo assim o melhor resultado. Para testar a 

qualidade da rede, comparou-se os dados apresentados por cada rede com os dados 

originais e observando-se o desvio ou Erro.  

Após os devidos testes e validações, a rede escolhida foi exatamente aquela 

com a função de ativação da camada intermediária Tangente Hiperbólica (Tansig) e 
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de saída Linear (Purelin), algoritmo de treinamento Levenberg Marquardt (Trainlm) e 

função de desempenho erro quadrático médio normalizado (MSE). Na aprendizagem, 

a RNA apresentou coeficiente de correlação de Pearson (R) referente ao ganho de 

blaine (cm2/g) no treinamento e teste igual a 0,99089 e 0,97243, respectivamente, 

conforme Figura 41. Na fase teste, o erro foi de 4,53% quando se comparou o ganho 

de blaine real e o calculado pela RNA, sendo considerado muito positivo. O gráfico 

comparativo dos resultados no teste está apresentado na Figura 42. 

 

Figura 42 - Coeficiente de correlação R obtido na simulação da rede neural do tipo MLP com 1374 
padrões na fase treinamento e 28 neurônios na camada intermediária, com função de ativação Tansig 
- Purelin nas camadas intermediária e de saída, respectivamente, para predizer o aumento de blaine 

“Target”. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Figura 43 - Resultados do teste da RNA comparados aos dados industriais no ganho de blaine em 
cm2/g. 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Na Figura 42, percebe-se que a rede neural artificial (RNA) aprendeu como os 

dados de entrada (variáveis de estudo) se comportavam e passou a prever o aumento 

de blaine de forma bastante assertiva quando comparado com o aumento real, 

apresentando coeficientes de correlação próximos a 1, mesmo trabalhando-se com 

dados industriais. O erro, que está diretamente associado ao desempenho da rede 

neural artificial (RNA), pois é a partir dele que se tem uma ideia do quão precisa essa 

rede irá predizer as saídas a partir de uma base de entrada, ou seja, quanto mais 

próximo de zero maior será a assertividade da rede inferir a saída. A Figura 42 

apresenta o gráfico do ganho de blaine real e o calculado pela rede na etapa de teste, 

de modo que já é possível checar uma boa qualidade da rede com o treinamento 

realizado. 

 

5.2 Análise de Sensibilidade de Variável Independente 

 

Conhecer as variáveis independentes mais influentes e as de menor efeito 

sobre determinado(s) parâmetro(s) de um processo, impacta consideravelmente nas 
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diretrizes de investimentos e projetos, bem como na orientação operacional, 

proporcionando redução de custos e melhoria da eficiência do processo (VAGO, 

2014). Dessa forma, faz-se essencial trabalhar essa técnica nesse estudo e 

apresentar de forma clara as variáveis que mais impactam no ganho de blaine e que 

precisam de atenção especial do operador de prensa de rolos.  

A verificação da dispersão da variável depende de como cada uma das 

variáveis independentes podem fornecer comportamentos que caracterizam 

conhecimentos preliminares do processo sem que haja necessidade de domínio dos 

conceitos fenomenológicos do mesmo (VAGO, 2014). De acordo com Subtil et al. 

(2016), os valores de sensibilidade podem ser positivos ou negativos, sendo que o 

sinal positivo indica uma relação direta da variável com o ganho de blaine e o negativo, 

uma relação inversa. 

Dessa maneira, com a RNA MLP selecionada e treinada, procedeu-se com a 

simulação uma a uma das variáveis independentes com incremento de 5% em relação 

ao seu valor original, e a tabela 3 apresenta os resultados obtidos. Cabe ressaltar, que 

valores que saíram do intervalo trabalhado pela RNA MLP no treinamento precisaram 

ser excluídos da análise, para não prejudicarem os resultados do estudo. 

 

Tabela 3 - Resultados das variáveis independentes na análise de sensibilidade média. 

VARIÁVEL INDEPENDENTE SENS 

Nível Chute (%) -6,30 

Taxa Produção (t/h) -7,06 

Rotação das bandagens (RPM) -10,76 

Torque (%) 4,72 

GAP (mm) -5,66 

SE (cm2/g) 4,85 

Umidade (%) -28,09 

Pressão (bar) 16,76 

Fonte: Autor (2020). 

 

A partir da Tabela 3, é possível observar que a umidade e a rotação das 

bandagens têm grande influência sobre o ganho de blaine, e o aumento delas pode 

prejudicar consideravelmente os resultados no processo de pelotização. Observa-se 



90 
 

 

ainda, que a pressão tem grande influência no sentido positivo sobre o ganho de 

blaine, e não à toa os controladores atuais focam em controlar essa variável e o nível 

do chute, ou seja, procuram operar com a pressão máxima e se o nível ultrapassa os 

70% eles aliviam a pressão para abrir o Gap e permitir a passagem de mais material. 

É possível afirmar também, que a qualidade da análise de sensibilidade foi 

muito boa e coerente com o resultado macro observado no dia a dia da produção. Por 

exemplo, caso exemplificado anteriormente dos controladores atuais. Ter aumento no 

nível do chute é prejudicial porque impactará na redução da pressão que agrega valor 

no ganho de blaine e no aumento do gap que também prejudica nesse ganho (sinal 

negativo). 

Retornando-se a Figura 25, no Capítulo 3, também é possível observar que o 

aumento da produção em toneladas por hora ou da umidade em porcentagem vão 

contribuir negativamente para o ganho de blaine à medida que forem aumentadas, 

logo condizentes com o sinal negativo.  

Dessa maneira, pode-se afirmar que o estudo em questão traz entendimento 

para as variáveis independentes que mais impactam na variável ganho de blaine, e 

de forma alinhada com estudos prévios. Os resultados de Subtil et al. (2016) 

demonstraram-se em partes, alinhados com esse trabalho, exceto para o nível do 

chute, taxa de produção e umidade que foram 3,1; 21,1 e -0,3, respectivamente. A 

análise de sensibilidade normalizada é apresentada na Tabela 4, deixando claro o 

impacto de cada variável. 

 

Tabela 4 - Resultados das variáveis independentes na análise de sensibilidade normalizada. 

VARIÁVEL INDEPENDENTE SENSN (%) 

Nível Chute (%) -7,48 

Taxa Produção (t/h) -8,38 

Rotação das bandagens (RPM) -12,78 

Torque (%) 5,61 

GAP (mm) -6,72 

SE (cm2/g) 5,76 

Umidade (%) -33,36 

Pressão (bar) 19,90 

Fonte: Autor, 2020. 
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6 CONCLUSÕES  

 

Como pôde-se notar, a rede neural artificial (RNA) pode ser considerada uma 

ótima ferramenta estatística para aplicações na otimização de prensas de rolos, uma 

vez que é possível identificar as variáveis de maior impacto no ganho de blaine e 

forçar a prensa de rolos a trabalhar com aquelas variáveis no ponto ótimo. Os valores 

de ganho de blaine gerados pela rede após treinamento obtiveram boa aproximação 

com os dados reais, de modo que tal técnica pode ser utilizada na otimização e 

controle desses equipamentos.  

Atentando-se para a Tabela 4, pode-se notar quais são as variáveis 

independentes de maior relevância no processo de pelotização do minério de ferro, 

que são umidade, pressão e rotação das bandagens, e aquelas de menor relevância. 

Isto significa, que as 3 variáveis de maior relevância nesse estudo causam grande 

impacto na variável de estudo, ganho de blaine, e justificaria investimento no controle 

delas. Observou-se ainda, que nenhuma das variáveis ficou com sensibilidade zero, 

isto é, causou impacto nulo na variável de estudo, e isso pode ter ocorrido por 

fundamentar esse estudo em trabalhos prévios, nos quais já se observou o impacto 

delas, em especial, da pressão. 

Os comparativos realizados com o trabalho de Subtil et al. (2016) nesse estudo 

foram no sentido de se ter um benchmarking. Entendeu-se que houve algumas 

divergências, muito em função das escolhas das variáveis, mas no geral as redes 

escolhidas foram capazes de aprender os dados e generalizarem de forma positiva. 

Tanto a rede Tansig/ Purelin quanto Tansig/ Tansig demonstram ser interessantes 

para o estudo desse processo, obtendo-se coeficientes de Pearson próximos a 1,00 

e com erros bastante satisfatórios.  

Vale ressaltar, que os valores apresentados para ganho de blaine, neste 

estudo, são referentes a uma determinada prensa de uma usina de pelotização, e não 

podem ser considerados um modelo genérico para qualquer prensa de rolos utilizada 

na cominuição do minério de ferro. Salienta-se ainda, que a predição dos resultados 

pela rede neural artificial (RNA) é uma importante ferramenta na intervenção proativa 

no processo produtivo, de forma a gerar melhores resultados.  

Vale ressaltar ainda, que as RNAs do tipo MLP mostraram ser uma ótima 

ferramenta preditiva para identificar as variáveis mais influentes e aquelas de menor 
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efeito sobre o ganho de blaine, e que podem impactar consideravelmente nas 

diretrizes de investimentos e projetos; bem como no treinamento operacional, 

proporcionando otimização desse equipamento, e por consequência, economias e 

melhoria de eficiência. Destaca-se no entanto, que há controladores mais simples no 

mercado e que garantem uma boa operação das prensas de rolos, e mais esforços 

em pesquisas precisam ser realizados para termos controladores com lógica de rede 

neural de fato gerando valor e tornando os trabalhos nas prensas de rolos menos 

manual.  

 

6.1 Sugestões para trabalhos futuros 

 

As pesquisas na área de prensa de rolos são escassas e precisam se 

aperfeiçoar para termos cada vez mais um equipamento robusto, mais barato e mais 

autônomo em sua operação. A rede neural artificial pode ser uma ferramenta ainda 

muito robusta para trazer essa melhoria, mas vale a pena investir em seu 

aperfeiçoamento em controladores. Sendo assim, recomenda-se: 

a) Incluir mais variáveis no estudo, principalmente da característica do minério; 

b) Desenvolver um controlador com a lógica neural; 

c) Implementar a lógica in loco. 
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