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SISTEMAS DE CONTROLE DE PROCESSOS NA CVRD

Ricardo Abramof (1)

RESUMO
A informação é de fundamental importância em todos os nÍveis
da empresa da área mineral e para que ela chegue ao seu de~
tino com toda a integridade não há como escapar da modernização que passa, sem dÚvida, pelo controle e automação de
processos. A histÓria da automação de processos na CVRD começa no final dos anos 60 com a implantação de controladores lÓgicos programáveis no Projeto Cauê, prosseguindo em
fins de 70 com a instalação de um computador de processo no
Projeto Conceição. Dando continuidade a essa filosofia,
a
CVRD desenvolve, entre outros, os projetes de modernização
dos sistemas de controle do Cauê e Conceição, baseados em es
tratégias de controle hierarquizado, dividido nos níveis d~
controle operacional, supervisão,
gerenciamento setorial,
planejamento e gerenciamento institucional.
ABSTRACT
For all levels of the comporation the information is realy
important and to assure that it will reach its destiny with
integrity, there is no way to scape from modernization,
which includes control and process automation. The history
of process automation at CVRD has begun at the end of the
sixties with Cauê Project start-up which operates using
programable controllers and later, by the ends of seventies,
a process computer was installed.at Conceição Project.
Going on with this phisolofy, CVRD develops, among others,
the projects of modernization of control systems of Cauê
and Conceição, Both are based on hierarchic control
stategies, divided in levels such as: operational control,
supervisory, sector management, corporative planning and
m~nagement c~rporative planning and management.
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1-

CONTROLE DE PROCESSOS
Devido ao fato das respostas de um processo sofrerem variaçÕes a
medida que os parâmetros deste processo se alteram, faz-se nece~
sârio "controlar" essas variações de modo a se obter as respostas
desejadas. Os objetivos do controle devem s e r muito bem

especif~

cados para cada tipo de processo. Por exemplo, em um circuito de
separaçao magnética os objetivos podem ser:
- Teor de produto constante e produção constante.
- Teor de produto constante e produção mâxima.
Esses são objetivos claramente diferentes e requerem estratégias
de controle diferentes. Entretanto, o primeiro e principal objetivo de qualquer esquema de controle é "manter a planta operando
de uma maneira estâvel". Somente após se obter uma operaçao estâ
vel é que existirão possibilidades de otimizar a planta.
2- CONTROLE AUTOMÁTICO DE PROCESSOS
O controle de um processo simples é usado para introduzir os con
ceitos de controle automâtico: se o fluxo de agua

através de uma

tubulação deve ser mantida a uma certa taxa, um método de contro
le poderia conter um operador medindo a vazao e depois ajustando
a vâlvula para aumentar ou diminuir a vazão até que o valor des~
jado seja obtido. Com o tempo, o operador aprenderia o quanto

a

vâlvula deveria ser aberta ou fechada para compensar o desvio da
vazão em relação ao valor desejado.
Essa tarefa no entanto, pode ser realizada (com menor custo e com
maior confiabilidade)comouso de aparelhos (Fig. 1 em anexo).
Um medidor de fluxos manda um sinal (proporcional a vazão)

para

um controlador, onde é feita uma comparação com o Set Point (valor desejado); então um sinal é enviado do controlador à válvula
de controle, que indica a nova posição da vâlvula. Este tipo
configuração de controle é conhecido como "Feed-back Control".
Um diagrama de blocos do LOOP DE CONTROLE é mostrado na Fig. 2
em anexo.

de
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A variável de processo, que deve ser mantida em um certo valor de
sejado (ou set point), é a VARIÁVEL CONTROLADA (vazão) que é medida pelo medidor de fluxo, sendo o seu valor comparado

com

o

set point do controlador. O controlador determina o valor da VARIÁVEL MANIPULADA (abertura da válvula) requerido para manter

a

variável controlada no valor desejado ou perto deste, atuando através do ELEMENTO FINAL DE CONTROLE (atuador da válvula).
O exemplo usado aqui, o processo e bem simples - controle de vazão de água através de uma tubulação. Entretanto, os conceitos e
a

terminologi~

continuam os mesmos para processos mais complexo&

3- POR QUE AUTOMATIZAR?
Com os metais em estado de suprimento excessivo e com

os preços

fora de controle dos produtores, o Único caminho para o

cresci-

mento é estar no pé da curva de custos. Uma mina deve lavrar

e

transportar minerios a um custo tão baixo quanto possÍvel,

apos

isto, a planta de beneficiamento ou faz ou perde dinheiro.

Por-

tanto existem dois caminhos econÔmicos a serem seguidos: aumento
de receita e corte de custos. O aumento de receita está

relacio

nado com a otimização da produção, da recuperação e

dos

teores

dos produtos e com o aumento das vendas de produto.

O corte

de

custos envolve a manutenção dos custos de energia, trabalho e su
primentos em um mÍnimo.
Apesar de, em uma emergencia, a redução de custos receber prioridade, em uma planta de beneficiamento bem dirigida, os custos são
mantidos em um mÍnimo e os esforços são direcionados preliminarmente para o aumento de receitas, cujo método mais eficaz é o de
aumentar a produção - maiores tonelagens traduzem imediatamente
em custos unitários menores. ApÓs o aumento da produção, os critérios de otimização da recuperação metalÚrgica e de teores
os mais importantes. É neste campo que os recentes

avanços

sao
no

"controle de processos minerais" t~m feito muito, tornando-se uma

1123

das mais poderosas ferramentas para evitar as flutuaçÕes nas efi
ciências metalÚrgicas das plantas, bem como no auxÍlio

do corte

no consumo de reagentes, suprimentos e demanda energética.
Um dos avanços de maior importância para o controle de processos
foi o uso do computador. Ele tem sido usado largamente

para re-

ceber, coordenar e integrar os sinais de monitoramento colocados
em pontos chave

na linha de processo. Portanto, eles agem com

b~

se em informaçÕes combinadas e asseguram que qualquer resultado
de uma correçao possa ser a tempo e de acordo com toda a operaçro,
e não simplesmente em resposta a um distÚrbio local. No caso especÍfico de consumo de reagentes, por exemplo, os controle~
seados em computadores alteram a adição de reagentes
com a variação de teores

de

ba-

acordo

e tonelagens, mantendo assim o consumo

em nÍveis mÍnimos.
Permitindo açoes de controle mais rápidas e eficazes e possibil!
tando um gerenciamento mais dinâmico, a "automação e controle de
processos minerais" propicia um sensÍvel aumento de produtividade das plantas.

4- HISTÓRICO DA AUTOMAÇÃO E CONTROLE NA CVRD
A produção de minério de ferro pela Companhia Vale do Rio Doce te
ve origem em 1942 na região central de Minas Gerais, onde explora as Minas do Cauê, Conceição - Dois CÓrregos, Caraça e Timbop~
ba. Os minérios (hematita e itabirito) são lavrados a céu aberto
e beneficiados em instalaçÕes junto às minas.
De empresa alicerçada em atividades manuais ou semimecanizadas,
passa a CVRD a possuir, em espaço de tempo relativamente

curto,

um complexo sistema de tratamento de minério, cujas operaçÕes sao
acompanhadas por rigoroso controle de qualidade, com

vistas

a

atender as especificaçÕes exigidas pelo mercado.
A história da automação e controle de processos na CVRD começano
final da década de 60 com a implantação pioneira de

controlado-
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res lÓgicos programáveis (CLPs), na indÚstria mineral no PROJETO
CAU~.

A utilizaç~o de m~todos e processos mais avançados, bem CQ

mo o aumento contÍnuo dos nÍveis de produç~o, levaram a implant~
ç~o de sistemas de controle de processos tamb~m mais avançados.

A

utilizaç~o

d~

de um computador, para esse fim, deu-se junto do

senvolvimento do .PROJETO CONCEIÇÃO e data do inÍcio dos anos 70.
ApÓs essa etapa, o PROJETO CARAJÁS implantou um sistema de

con-

trole de processos baseado em minicomputadores (1985) e mais recentemente (1988) foi a vez do complexo de Timbopeba colocar

em

funcionamento um sistema baseado em micros. Este trabalho aborda
rá, com maior ênfase, os casos de Conceiç~o e Cauê.

5- ESTUDO DE CASO N2 1: SISTEMA.DE CONTROLE DE CONCEIÇÃO
O sistema baseia-se em cinco salas de controle centralizadas, ca
da uma responsável pelo comando e controle de um ou mais

blocos

operacionais (áreas de operaç~o independentes entre si). Cada sa
la de controle ~ constituÍda de mesa de comando com botoeiras,
lâmpadas e painel sinÓtico, atrav~s dos quais liga-se e desliga-se equipamentos e/ou sequências de equipamentos e obtêm-se

in-

formações de operação, defeitos e alarmes dos equipamentos. Cada
um dos blocos operacionais tem um sistema de intertravamento pr~
prio, performado por controladores lÓgicos programáveis da GOULD
MODICON - USA - mo~elo 184 com CPUs de 4K de memÓria (total de 29
CPUs). Existe ainda o controle suportado por instrumentação analÓgica baseada no sistema SPEC 200 da FOXBORO COMPANY - MASS USA - que, juntamente com os CLPs, est~o ligados

ao

computador

central, que obt~m destes informaçÕes sobre o estado dos equipamentos (variáveisdiscretas) e medidas de produção (variáveis an~
lÓgicas) de cada área operacional, supervisionando

o

processo,

exercendo sobre ele algum controle via "DDC - Direct Digital
Control" e "SPC - Set Point control" e realizando a aquisição de
dados. O computador de processos instalado em Conceição

no

ano

de 1979 ~ o FOX I da FOXBORO com as seguintes caracterÍsticas de
hardware:
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Processador central de 64K de palavras

M~mÓria auxiliar em Drum (512K) e discos de cabeça mÓvel
(3 mega)
Leitora de ca rtÕes
Perfuradora de cartÕes
Leitora de fita de papel
Impressora de linha
Registradora de eventos (2)
Console CRT (3) com registradores de tendências
Interfac es de comunicação assÍncrona, sÍncrona e bissÍncrona
O sistema encontra-se em funcionamento confiável. No entanto, de
vido a sua obsolescência e senilidade, está em fase preliminar o
projeto de modernização do sistema de controle de Conceição

que

preve a troca das CPUs dos CLPs e do computador de supervisão.

6- ESTUDO DE CASO N2 2: MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DA USINA
DO CAUÊ
cauê, o maior complexo de beneficiamento de minério de ferro

da

Companhia Vale do Rio Doce no sistema sul, está situado em Itabi
ra- Minas Gerais. Suas instalaçÕes compreendem (Fig. 3):
Britagens primária, secundária e terciária para hematita,

in-

cluindo estágios de peneiramento
Estágios de classificação para itabirito
Classificação de finos de hematita
Britagem quaternária
Concentração de finos de itabirito
A unidade de concentração de finos de itabirito (usina Cauê) po~
sui capacidade para gerar 22.6 milhÕes de toneladas/ano de prod~
tos. Agregados

à usina do Cauê, estão as subunidades de:

- Flotação para a produção de "pellet feed" destinado

à

fabrica-

ção de pelotas de redução direta (teor de SiO, abaixo de 0.8%).
- Jigagefu que concentra uma das frações que compÕem o "sinter
feed".
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A usina incorpora ainda um processo de separaçao magnética de al
ta intensidade por via Úmida (WHIMS) considerado pioneiro na ep~
ca de sua implantação.
Para a operaçao de toda a unidade de concentração

existem

duas

salas de controle com mesa de comando que possuem painel sinÓtico, botoeiras, lâmpadas, displays analÓgicos, totalizadores
sinalizaç~es

"trend recorders" de onde se recebe todas as

e

e alar
import~

mes. A usina do Cauê opera com instrumentação analÓgica

da e o controle é feito através de controladores lÓgicos programáveis modelo 084 de fabricação GOULD MODICON (30 ao todo),

que

se encontram há algum tempo obsoletos, face a sua descontinuidade pelo

fabricante,

trazendo problemas de manutenção

ção. Além disso, grande parte da instrumentação está

oper~

e

inoperante

ou com pouca confiabilidade devido a sua senilidade. Aliado
fatos acima, a crescente demanda por produtos

dent~o

de

aos

faixas

de especificação de qualidade fisica e quimica cada vez mais rigidas, levaram a CVRD a implantar o "PROJETO DE MODERNIZAÇÃO

DO

SISTEMA DE CONTROLE DO CAUÊ" que envolve a troca de quase toda a
instrumentação e a substituição dos atuais CLPs 084.

O

projeto

prevê também a implantação de um sistema supervisÓrio com respo~
sabilidade de operar/supervisionar toda a instalação e um sistema gerencial com capacidade de gerar relatÓrios e fazer otimizaçoes.
Essa modernização visa atingir os seguintes objetivos:
Maior produtividade da planta
Maiores rendimentos operacicnais
Maiores disponibilidades (redução do tempo de manutenção)
Menores variaç~es na qualidade dos produtos
Gerar documentação de melhor qualidade com maior rapidez e pr~
cisão, propiciando um gerenciamento mais eficaz.
Para tanto, neste projeto estabel~eu-se uma filosofia de niveis
hierárquicos que serviu de premissa para a

elaboração da espec!
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ficação do sistema, bem como todos os softwares a ele relacionados.

Essa filosofia encontra-se

esboçada no quadro

em

anexo

(Fig. 4).
Uma me lhor definição do processo passou pelo levantamento do numero de variáveis analÓgicas e discretas entre outras caracterís
ticas , formando, juntamente

com as especificações

funcionais e

com a arquitetura proposta pela CVRD (Fig. 5), um conjunto de da
dos que foi a base para se obter, no mercado brasileiro de automação industrial, as cotaçÕes de possíveis fornecedores. Esse 1~
vantamento revelou um total de 127 malhas de controle, 230

pon-

tos de monitoração de medidas analÓgicas e 6000 pontos de entradas e saÍdas digitais, o que caracteriza bem a grandeza do proj~
to. A especificação funcional dos controlados lÓgicos

programa-

veis determina as funçÕes a serem executadas pelo subsistema

de

controle, entre as quais citamos:
Receber informações provenientes de botoeiras e de toda a instrumentação.
Performar intertravamento
Emitir alarmes
Executar malhas de controle
O controlador programável escolhido para substituir os atuais foi
o CLP modelo AS-1584-132 de fabricação da ENGELETRO com assegui~
tes características:
64K para armazenamento de dados
32K para lÓgica
9999 registras para armazenamento de dados
8176 bobinas internas
8192 entradas/&aÍdas discretas
4224 entradas/saÍdas analÓgicas
A especificação funcional do sistema

de controle

determina

funções mÍnimas a serem desempenhadas pelo subsistema
rio (que deve se comunicar com os CLPs,

as

supervis~

bem como com o subsiste
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ma de gerenciamento). Dentre as funçÕes a serem executadas
subsistema

pelo

supervis6rio podemos citar:

- Permitir a operação completa do processo.
-Gerar telas de vÍdeo (sin6ticos, overview, bargraph, trend).
- Monitoração das variáveis anal6gicas e instrumentos:
Verificação do funcionamento e precisão dos instrumentos.
Verificação da consistência entre variáveis.
cálculos de variáveis não diretamente acessÍveis à medida.
Emissão de alarmes, quando detectados valores estranhos

nas

variáveis monitoradas.
Monitoração do estado de funcionamento dos equipamentos.
Tunning e parametrização de malhas de controle.
Enviar dados presentes e hist6ricos ao subsistema de

geren-

ciamento.
Executar funções de engenharia tais como: configuração de te
las e relat6rios, reconfiguração do sistema, carregamento

e

salvamento de programas e arquivos, etc.
Executar auto-diagn6stico.
Gerar relat6rios tais como:
Produção e qualidade
Tempo de operação de equipamentos e subconjuntos
Controle de manutenção, etc.
- Efetuar registres de tendência em tempo real e histórico.
Para o subsistema de gerenciamento, a especificação funcional ta~
bém determina várias funções mÍnimas, entre as quais citamos:
- Aquisição de dados do subsistema de supervisão e/ou subsistema
de controle.
- Aquisição de dados de analisadores do laborat6rio quÍmico.
- Execução de programas de otimização.
- Geração de telas de gerenciamentq.
- Geração de relat6rios e gráficos.
- Transferência e aquisição de dados de/para o subsistema de pl~
nejamento (mainframe).
- Armazenamento em mem6ria de massa dos dados hist6ricos do pro-

cesso.
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A análise técnica dos fornecedores do sistema de supervisão e g~
segura~

renciamento consultados abordou inúmeros aspectos como:

ça e facilidade operacional, de configuração e manutenção, port~
bilidade, interface com CLPs, degradação, redundância ou back-up,
estágio de desenvolvimento do software aplicativo, etc.
ma selecionado foi o "UNIVOX" da UNICONTROL com uma
hierarquizada e distribuida (Fig. 6)

onde existe

homem máquina (dual) com telas de video de 19",
pressora, suportada por computador HP-1000

O siste

arquitetura
uma interface

teclados

e im-

que se comunica

com

uma série de hardwares através da via de dados (também dual).
Destes hardwares, o MCU

(Multiplexer Control Unit),

capacidade de receber pontos discretos, e o UOC

com grande

(Unit Operation

Controller) baseado em microprocessadores com alta capacidade de
tratamento de variáveis analÓgicos e malhas de controles, não se
comunicam diretamente com os CLPs. Para que essa comunicação

se

efetue é necessário a interface com o VIOC (Virtual Input/Output
Controller) que entrega ao UOC e ao MCU entradas e saldas virtuais de um CLP GOULD MODICON funcionando, portanto,

com um

tra-

dutor de endereços. O PCIU (Programable Controller Interface Unit)
é um hardware desenvolvido especificamente para comunicação

com

CLPs, permitindo a operação e monitoramento dos mesmos. Além des
tes equipamentos, existe uma unidade de trend que também está ~
durada na via de dados possibilitando o acesso e a construção de
tendências em tempo real e histórico de qualquer variável.
O nivel de gerenciamento setorial sera performado por
computador PC-AT, com 2 Mbytes de memÓria RAM, que

um

se

micro

comunica

com a via de dados através da SIU (Serial Interface Unit). As ta
refas de responsabilidade do nivel gerencial serão executadas em
ambiente QNX (multitarefa,

multiusuário).

Para implementar a comunicação entre o espectrômetro

de

que fica no laboratÓrio central (distante aproximadamente

massa,
1 Km

da sala de controle), e o sistema, será utilizado outro PC-AT.
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Os dados de qualidade de amostras analisadas pelo

espectromêtro

são adquiridos pelo PC-AT que através da SIU os envia para a via
de dados onde são recuperados pelo nível gerencial

e

acessados

nas áreas através de terminais.

7- CONCLUSÃO
A informação é fundamental em todos os níveis da empresa. O operador a necessita para colocar a planta em funcionamento estável
e atender aos requisitos de tonelagem e qualidade; a gerência de
supervisão não teria como acompanhar a performance
çÕes e realizar otimizaçÕes caso nao dispusesse

das

de

instala

informaçÕes

precisas e em tempo real; a alta gerência necessita das inform2çÕes para definir as estratégias de venda e o plano de

produção

da empresa. Para que tais informaçÕes cheguem ao seu destino fil
tradas e com toda a integridade e confiabilidade nao há

como es

capar do processo de modernização que passa, sem dÚvida, pelo con
trole e automação de processos.
Do ponto de vista econômico, os investimentos necessários para a
automatização da planta ficam mais fáceis de

serem justificados

para processos com tonelagens de produção grandes,

principalme~

te se o valor agregado do bem produzido é também elevado. Nestes
casos qualquer aumento de produtividade e/ou redução

de

custos

bem como ganhos de qualidade repercute, de imediato,

na lucrati

vidade da empresa. No entanto, não se deve esquecer que há

fato

res (benefÍcios) intangÍveis envolvidos com a implantação de sis
temas de controle como:

possibilidades maiores para estudos

de

otimizações, segurança operacional, facilidades gerenciais (tratamento adequado da informação) e satisfação pessoal.
O controle de processos por computador

possibiJlta

que

grande

quantidade de dados e informaçÕes seja adquirida, tratada,
zenada, filtrada e distribuÍda com rapidez e confiabilidade.

arma
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