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RESUMO 

 

Instrumentos virtuais representam uma revolução nos sistemas de instrumentação tradicionais. 

São sistemas centrados em software que exploram o poder computacional, conseguem simular o 

comportamento de um instrumento físico e se adaptar a mudanças necessárias. Este trabalho 

consiste na construção de um instrumento virtual com o intuito de melhorar o sistema de 

pesagem em uma das usinas de beneficiamento da VALE/SA. O minério tratado na usina de 

Timbopeba da VALE S/A vem da mina de Fábrica Nova através de um Transportador de Correia 

de Longa Distância (TCLD). Visto que o TCLD é uma correia de extensão quilométrica, o 

minério demora cerca de 36 minutos para chegar ao seu primeiro destino. Para calcular a 

quantidade de minério transportado é utilizado uma balança integradora que fica acoplada ao 

início da correia localizada em Fábrica Nova. Devido à grande distância entre a mina e a usina, 

os valores medidos na balança integradora estão “36 minutos adiantados” e, portanto, não se 

consegue medir exatamente a quantidade de minério que está chegando aos pátios de estocagem 

em Timbopeba.  Para fins de informação e controle, seria importante que houvesse uma balança 

integradora em cada terminal da correia transportadora para estimar-se a quantidade de minério, 

em tempo real, estocada no momento. Porém, o instrumento tradicional possui um alto custo e 

exige outros cuidados como manutenção e calibragem. Com o intuito de melhorar o sistema 

fornecendo mais informações e maior controle do processo, um estudo foi realizado para a 

criação de uma balança virtual. Apenas utilizando o sinal emitido pela única balança de Fábrica 

Nova, foi criada uma lógica em um Controlador Lógico Programável (CLP) para computar, em 

tempo real, a quantidade de minério que estaria chegando aos pátios de estocagem em 

Timbopeba. O projeto foi implementado e obteve bons resultados, conseguindo estimar valores 

de pesagem de minério em qualquer ponto de interesse sobre um Transportador de Correia (TC).    

 

Palavras-Chave: pesagem de minério, balança integradora, instrumentação virtual, CLP, 

correia transportadora 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 

 

Virtual instruments (VI) represent a fundamental shift on traditional instrumentation systems. 

Focused on software systems that exploit the computing power, the VI can simulate the behavior 

of a physical instrument and adapt to necessary changes. This project consists of constructing a 

virtual instrument in order to improve the weighing system in one of the VALE S/A’s processing 

plants. Since there is a large distance between the processing plant and the mine, the ore treated 

in VALE S/A’s processing plant called Timbopeba, comes from its mine, Fábrica Nova, through 

a Long Distance Belt Conveyor (TCLD). Therefore TCLD is a conveyor belt of kilometric 

extension, and the ore takes about 36 minutes to get to its first destination. In order to calculate 

the amount of ore transported, a belt scale is coupled to the top of the belt which is located in 

Fábrica Nova mine. Due to the large distance between the mine and the processing plant, the 

values measured on the scale are "36 minutes early", and therefore cannot accurately measure the 

amount of ore that is coming to the stockyards in Timbopeba. With the purpose of information 

and control would be important that there was a belt scale at each end of the conveyor to estimate 

the amount of ore, in real time, stocked at the moment. But the traditional instrument has a high 

cost and requires extra care as maintenance and calibration. In order to improve the system by 

providing more information and greater control of the process, a study was made to create a 

virtual belt scale. Just using the signal emitted by the single scale located in Fábrica Nova, a 

Programmable Logic Controller (PLC) logic program was created to compute, in real time, the 

amount of ore that would be arriving in the Timbopeba’s stockyards. The project was 

implemented and achieved good results, achieving estimating ore weighing values at any point of 

interest on the Conveyor Belt (TC). 

 

Keywords: ore weighing, belt scale, virtual instrumentation, PLC, conveyor belt 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A evolução do computador nas últimas décadas estimulou uma revolução na instrumentação para 

teste, medição e automação. Um dos resultados desta revolução foi o desenvolvimento da 

instrumentação virtual, a qual oferece vários benefícios para engenheiros e pesquisadores que 

estão à procura de aumento de produtividade, precisão e desempenho. Comparados aos 

instrumentos tradicionais focados em hardware, os instrumentos virtuais representam uma 

revolução na instrumentação, já que estes são centrados em software que exploram o poder 

computacional, produtividade, visualização gráfica e funcionalidades de conectividade dos 

computadores convencionais e estações de trabalho. Desta forma, engenheiros e pesquisadores 

podem construir sistemas de medição que se adequam as suas necessidades ao invés de serem 

limitados pelas funções fixas dos instrumentos tradicionais (NATIONAL INSTRUMENTS, 

2009). 

 

Este trabalho consiste na criação de um instrumento virtual baseado no processo de pesagem, 

transporte e estocagem de minério. O instrumento virtual estima valores de pesagem de minério 

em qualquer ponto de interesse sobre um Transportador de Correia (TC).  A ideia surgiu dentro 

de uma situação que ocorre na mineradora VALE S/A. O minério que chega a usina de 

Timbopeba vem da mina de Fábrica Nova através de um Transportador de Correia de Longa 

Distância (TCLD). O TCLD recebe o minério da mina e o distribui em vários terminais ao longo 

da usina. Para calcular a quantidade de minério que está sendo transportado, uma balança 

integradora real é acoplada ao início do TCLD (localizado dentro da mina de Fábrica Nova) e 

totaliza a quantidade de minério (em toneladas) que está sendo transportado. Devido à grande 

distância que o minério percorre (36 minutos de percurso), os valores registrados na balança não 

condizem com a quantidade real de minério que chega aos pátios de estocagem em Timbopeba. 

Pode-se dizer que estes valores estão ‘adiantados’ 36 minutos. 

 

Devido ao alto custo da balança integradora e a necessidade de cuidados como manutenções e 

calibragens, surgiu-se a ideia de simular o processo e construir uma balança integradora virtual 

em um dos terminais da correia, estimando assim, os valores em tempo real de pesagem.  
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Através da análise de comportamento do processo feita por ferramentas como sistema 

supervisório e banco de dados temporal (PIMS), a programação lógica na linguagem Function 

Block Diagram (FBD) é feita em um Controlador Lógico Programável (CLP) de forma que o 

instrumento considere cada situação que possa ocorrer durante o transporte do minério e emita os 

valores de pesagem em tempo real. 

 

1.1 Objetivo 

 

O desenvolvimento deste trabalho pode ser decomposto nos seguintes tópicos: 

 

 Estudar o funcionamento de uma balança integradora. 

 Criar e implementar lógica de controle condizente com o funcionamento de uma            

balança integradora real. 

 Simular o processo em sistema supervisório e analisar o desempenho do instrumento 

virtual programado. 

 

1.2 Metodologia 

 

Primeiramente fez-se um estudo do comportamento da balança integradora convencional e do 

processo de pesagem, transporte e estocagem de minério, evidenciando como a balança e o 

processo se interagem. Este estudo foi realizado com o auxílio do banco de dados PI, que 

possibilita uma melhor análise do funcionamento da balança e do processo ao longo do tempo. 

 

Após análise de comportamento, foi elaborada uma lógica em CLP que simula virtualmente o 

funcionamento de uma balança real e realiza a pesagem do minério. 

 

Para fins de testes, simulação e demonstração do projeto, foi criado um sistema supervisório que 

recebe os valores do programa de CLP e demonstra visualmente o funcionamento do instrumento 

virtual proposto. 
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1.3 Justificativa 

 

Instrumentos virtuais representam uma revolução nos sistemas de instrumentação tradicionais 

nos últimos anos. São sistemas centrados em software que exploram o poder computacional, 

conseguem simular o comportamento de um instrumento físico e se adaptar a mudanças 

necessárias a um baixo custo. 

Portanto, a criação da balança virtual torna-se viável principalmente por três razões: 

 Custo: economia com a compra do equipamento tradicional e os gastos feitos em 

manutenção. 

 Versatilidade: o instrumento virtual pode-se adaptar a situações novas, enquanto o 

tradicional possui limitações físicas. 

 Análise de falhas: consegue-se tratar possíveis falhas de uma balança real comparando 

os seus resultados com a balança virtual. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

No capítulo 1 apresenta-se uma breve introdução ao assunto proposto no trabalho, assim como 

seu objetivo, metodologia e justificativa. No capítulo 2 é demonstrada a importância de sistemas 

automatizados na indústria da mineração. No capítulo 3 são abordadas as definições de 

transporte, pesagem e estocagem de minérios, bem como sua relevância e métodos comumente 

empregados. No capítulo 4 tem-se a análise do que é instrumentação virtual, suas características, 

aplicações e vantagens. No capítulo 5 é demonstrado o trabalho feito, as ferramentas de 

desenvolvimento escolhidas para aquisição de dados, assim como os instrumentos e software 

utilizados no desenvolvimento da programação; como foi feita a programação em CLP da 

balança virtual, a simulação do processo e demonstração dos resultados através de sistema 

supervisório. Por fim, no capítulo 6 fala-se das conclusões sobre o projeto, analisando as 

possíveis modificações a serem feitas na programação, e também sugestões para construção de 

um modelo genérico para a implantação deste projeto em outras situações. 

 

 

 



  12 

 

2 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO NA ÁREA DE TRANSPORTE, ESTOCAGEM E 

PESAGEM DE MINÉRIO 

 

2.1 Automação na Mineração 

 

De acordo com o Diretor Presidente da Fertron (TURINI, 2006), a competição entre as 

indústrias, sempre em busca do seu crescimento e maior destaque no cenário nacional e mundial, 

transformou a automação em um dos principais requisitos para que seja mais eficiente sua 

participação no mercado e contribuição no desenvolvimento do país.  

 

Em 2012, segundo a REVISTA FATOR BRASIL (2012), a ABB, grupo líder em tecnologias de 

energia e automação, recebeu pedido no valor de US$140 milhões da Vale S.A. (Vale) para 

fornecer equipamentos de energia e de automação para o maior projeto em minério de ferro do 

mundo, que engloba o complexo da mina e planta de processamento  localizado no Brasil. 

O projeto utilizará sistema móvel de correias transportadoras ao invés dos tradicionais caminhões 

fora-de-estrada para transporte do minério de ferro entre a mina e a planta de processamento. 

 

Sendo assim, o processo de automatização das atividades de uma indústria, bem como seus 

equipamentos, é um processo natural e necessário para continuar no mercado atualmente. Na 

Vale, cada vez mais são requeridas as automatizações de seus processos, sempre avaliando sua 

real necessidade e seus benefícios para a empresa, como foi o caso do processo de pesagem, 

transporte e estocagem de minério.   

 

2.2 Correias Transportadoras 

 

De acordo com a norma NBR 6177 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS (1998), um transportador de correia (TC) é um conjunto de componentes mecânicos, 

elétricos e estruturas metálicas, consistindo em um dispositivo horizontal ou inclinado, destinado 

à movimentação ou transporte de materiais a granel, através de uma correia contínua com 

movimento reversível ou não. 
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Utilizadas em diversos tipos de mercado, as correias transportadoras possuem aplicação em 

sistemas de transporte e elevação de materiais de pequeno, médio e grande porte, dependendo de 

sua configuração. Na área de mineração, observa-se que a utilização de correias transportadoras 

(Figura 2.1) tem sido a melhor solução no transporte de minério, reduzindo a quantidade de 

caminhões e o custo deste tipo de serviço.  

 

 

 

Figura 2.1 – Correia Transportadora 

Fonte: (ZJ MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM, 2013) 

 

As correias transportadoras possuem um papel importante no transporte de materiais devido às 

suas vantagens como: economia e segurança de operação, confiabilidade, versatilidade e 

abrangente gama de capacidades. Além disso, as TCs são utilizadas em vários processos, em 

conexão com seu propósito principal de providenciar um fluxo contínuo de materiais entre 

operações (GLOBAL CORREIAS, 2013). O sistema é basicamente formado por uma correia 

sem fim, a qual é estendida entre dois tambores (motriz e de retorno) e sua estrutura é construída 

com perfis laminados de aço carbono e roletes justapostos, sobre os quais a correia desliza, com 

baixo atrito, possibilitando a movimentação de cargas pesadas, com baixo consumo de energia. 
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Nas grandes empresas, com processos diversificados, as correias ganham importância, trazendo 

dinamismo à produção, diminuindo o tempo de produção e aumentando assim a lucratividade. 

As TCs podem transportar materiais de uma etapa para outra do processo, ou participar mais 

ativamente deste. Elas podem estar associadas a duas variáveis importantíssimas do processo: 

velocidade e peso. Quando estas duas variáveis estão associadas a uma correia transportadora, 

estamos falando em balanças, como a integradora, por exemplo. 

 

2.3 Estocagem 

 

De acordo com ORTOLANI (2002), estoques são todos os bens e materiais mantidos por uma 

organização para suprir demandas futuras, podendo ser encontrados na forma de (tipos de 

estoques): matéria-prima, produto em processo (em elaboração/produção), produto acabado, 

materiais e embalagens e produtos necessários para manutenção, reparo e suprimentos de 

operações. 

 

Na busca por maior produtividade, qualidade e redução de custos na indústria mineral, uma das 

principais questões é o transporte; no entanto, não deve ser a única a ser considerada. Estocagem 

e manuseio são atividades logísticas igualmente importantes para o alcance desses objetivos. O 

minério de ferro, antes de seguir rumo aos consumidores, sofre uma série de manuseios e 

estocagem desde o momento de extração (FORTES e PEREIRA, 2012). 

 

Existem diferentes formas de estocar o minério de ferro, podendo ser feitas em vagões 

ferroviários, em silos ou em pilhas, no caso do produto beneficiado. A estocagem em vagões 

ferroviários não é prática comum no Brasil, sendo usada principalmente para evitar a 

movimentação do minério no vagão para a pilha e da pilha para outro vagão, evitando os efeitos 

negativos do manuseio sobre o material. A estocagem em silos é característica de estoques 

intermediários ou de estoques de materiais em processamento em beneficiamento e, portanto, em 

quantidade reduzida. A estocagem em pilhas, por sua vez, é um método bastante usado na 

mineração (CHAVES e FERREIRA, 2006). 
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Segundo o SINDICATO DAS INDUSTRIAS MINERAIS DO PARÁ (2011), o uso da 

tecnologia aplicada à logística vem produzindo resultados relevantes nos portos da Vale. No 

porto de Tubarão, no Espírito Santo, a mineradora desenvolve um projeto-piloto que permite o 

monitoramento online das pilhas de minério de ferro depositadas nos pátios de estocagem. O 

monitoramento online permite a Vale ter a operação totalmente automática dos pátios de minério 

de ferro. A tecnologia possibilita ter o controle do estoque de forma contínua através das câmeras 

(scanners) instalados nas máquinas nos pátios e tende a substituir o controle tradicional do 

estoque feito diariamente por topógrafos que monitoram as pilhas e repassam as informações à 

equipe de planejamento dos pátios. 

 

2.4 Instrumentos de pesagem 

 

Instrumentos de pesagem podem ser definidos como instrumentos de medição utilizados para 

calcular a massa de um corpo através do uso da ação da gravidade sobre este corpo. Além disso, 

estes instrumentos podem ser utilizados para calcular outras grandezas, quantidades ou 

características em função da massa. Comumente são conhecidos como balanças. (INMETRO, 

1994) 

 

Um instrumento de pesagem pode ser classificado como automático ou não-automático, de 

acordo com seu método de operação. A principal diferença entre eles é que no caso do 

instrumento de pesagem não-automático é necessário a intervenção de um operador durante o 

processo de pesagem. 

 

2.4.1 Balança integradora 

 

A balança integradora de correia é um instrumento de pesagem automática para pesagem 

contínua de um produto a granel numa correia transportadora, sem subdivisão sistemática da 

massa e sem interrupção do movimento da correia transportadora.  

 

Balanças integradoras são equipamentos que pesam o material transportado sobre esteiras e 

medem a velocidade de deslocamento. Através dos valores de peso e velocidade, a vazão 
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(toneladas /hora) do material é calculada. A informação de vazão pode ser utilizada pelo CLP 

para controle de alimentação de processo, cuja velocidade pode variar automaticamente a fim de 

manter constante a entrada de material (ALFA INSTRUMENTOS ). 

 

A balança integradora é constituída por: ponte de pesagem, gerador de pulsos e terminal de 

pesagem. 

 

2.4.1.1 Ponte de Pesagem 

 

A ponte de pesagem é basicamente o “corpo” da balança (Figura 2.2). É constituído de um ou 

mais cavaletes, acoplados a roletes. O peso da carga a ser medido passa pela ponte, por esta 

razão a ponte é conectada a célula de carga. Todo o peso da ponte mais o peso da carga devem 

estar apoiados na célula. Dependendo da aplicação, precisão desejada e largura do transportador, 

em cada ponte pode ter uma ou duas células de carga acopladas. Em aplicações de altas 

velocidades ou que necessitam de uma melhor exatidão, pode haver o acoplamento de até quatro 

pontes em série num mesmo transportador de correia. Isto aumenta a área de atuação da célula de 

carga ao longo da correia (TOLEDO, 2009). 

 

Figura 2.2 – Ponte de Pesagem 

Fonte: (TOLEDO, 2009) 

2.4.1.2 Gerador de Pulsos 

 

Trata-se simplesmente de um tacômetro (Figura 2.3), utilizado na medição do deslocamento da 

correia, que consequentemente mede a velocidade do produto que por ela passa. Conectado 

internamente à ponte, um braço móvel posiciona uma roda de fricção acoplada a um encoder 

óptico responsável pela aferição da velocidade. A velocidade é determinada de acordo com o 
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número de giros da roda que fica acoplada à correia. A cada giro um pulso é gerado, ao efetuar a 

contagem destes pulsos consegue-se determinar a velocidade.  

 

 

Figura 2.3 – Tacômetro localizado abaixo da correia 

Fonte: (VARGAS, 2006) 

2.4.1.3 Terminal  

O terminal é uma interface de monitoramento e controle (Figura 2.4), também conhecida como 

Interface Homem Máquina (IHM). Neste caso, a interface é mais utilizado para monitoramento 

de valores como a velocidade e o peso.  

 

 

Figura 2.4 – Terminal de Monitoramento e Controle 

Fonte: (VARGAS, 2006) 
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2.4.2 Alternativas de Pesagem de Minério 

 

2.4.2.1 A New Method of Online Weighing Based on Non-contact Measurement (Método de 

pesagem online baseado na medição de quantidade de massa sem contato) (XIAO, 

SONG e WU, 2010) 

 

A pesagem online é utilizada para medir a massa de material a granel em esteira transportadora, 

que é usado principalmente no processamento, armazenamento e transporte de materiais, tais 

como a área da produção de carvão, metalurgia, petróleo, usina, coque, cimento, fertilizantes, 

ferroviária e portuária. Através da medição da espessura do material com base em tecnologia 

ultrassom de detecção, da variação da densidade do material em correia transportadora com um 

sensor de capacitância e da velocidade da correia com velocímetro Doppler ultrassom, a massa 

do material medido pode ser alcançada. Os resultados experimentais mostram que o princípio do 

sistema de linha é viável. Mais importante, comparando com os métodos tradicionais, o método 

proposto possui maior confiabilidade e precisão. 

 

2.4.2.1.1 Medição da velocidade da correia  

 

A medição em tempo real da velocidade de correia é muito importante no sistema de pesagem 

em linha que utiliza velocímetro ultrassônico baseado no efeito Doppler. Quando a fonte de 

vibração tem movimento em relação ao detector de recepção, a frequência do sinal observado é 

diferente da frequência da fonte de vibração, este fenómeno é o efeito de Doppler. 

 

2.4.2.1.2 Medição da densidade de materiais  

 

Um sensor capacitivo é utilizado para medir a densidade material, que não só tem alta 

estabilidade, estrutura simples, de resposta rápida, de pouca manutenção, medição sem contato, 

mas também uma melhor capacidade anti-interferência e pode ser amplamente aplicado em 

muitos tipos de sistemas de medição. A capacitância do capacitor é a função de forma, tamanho, 

posição do eletrodo de placa e constante dielétrica do meio. 
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2.4.2.1.3 Medição da espessura do material 

 

O material a granel apresenta um estado de acumulação natural na correia transportadora. Com o 

volume medido e a densidade do material na correia transportadora, a massa pode ser alcançada. 

O problema crítico para o sistema on-line de pesagem é medir a espessura do material de 

acumulação, a velocidade que é transportado e sua densidade. Quando os parâmetros acima são 

obtidos, a massa do material sobre a correia transportadora pode ser alcançada. 

 

A espessura do material na correia pode ser instantaneamente medida com medição de ultrassons 

à distância. Um transdutor de ultrassom lança sinais ultrassônicos para o cinto e recebe sinais que 

refletem a partir do material medido. A distância de propagação e a espessura do material podem 

ser calculadas com a velocidade de propagação da onda no ar e a diferença de tempo entre o 

envio e recepção de ultrassons. Para melhorar a precisão de medição, a largura da correia 

transportadora é considerada. Um sensor de matriz composto por vários transdutores e circuitos 

de medição de distância correspondentes são adotados para obter a espessura do material na 

correia transportadora. O diagrama esquemático para a medição da espessura do material é 

mostrado na figura 2.5, no qual há sete transdutores transmissores de recepção na matriz do 

sensor e a correia transportadora está dividida em sete canais. 

 

 

 

Figura 2.5 – Diagrama da Medição de Espessura 

Fonte: (XIAO, SONG e WU, 2010) 
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2.4.2.1.4 Conclusões  

 

O sistema de pesagem on-line apresentado foi instalado para medir a massa de carvão em uma 

correia transportadora usada em carregamento de carvão. Com comissionamento a ser 

completado, o sistema foi testado. De acordo com os resultados demonstrados na tabela 2.1, 

comparando com o sistema de pesagem tradicional, esse novo sistema possui vantagens como: 

maior velocidade de detecção, pouca manutenção, boa precisão e uma melhor capacidade anti-

interferência. Essas vantagens tem uma boa perspectiva no mercado em geral.  

 

Tabela 2.1 – Resultados da Primeira Calibração 

 

Fonte: (XIAO, SONG e WU, 2010) 

 

 

2.4.2.2 - Development of Continuous Weighing by Multi-stage Conveyor Belt Scale 

(Desenvolvimento de pesagem continua através do uso de balanças integradoras em 

várias fases) (TASAKI, YAMAZAKI, et al., 2004) 

 

Para casos onde o comprimento do produto que passa ao longo da correia transportadora é menor 

do que a balança integradora, foi proposto um novo método de processamento de sinal utilizando 

uma técnica de filtragem simples para estimar as massas dos produtos em movimento. 

 

A configuração fundamental da balança integradora em várias fases pode ser representada 

esquematicamente como mostra a figura 2.6 O elemento de recepção de carga é uma correia 

transportadora suportada por uma célula de carga na extremidade da armação. Um interruptor 

óptico está disposto de modo a detectar a passagem do produto no lado de entrada da correia 
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transportadora de forma que o comprimento dos produtos e a distância entre eles pode ser 

medida. A balança integradora de várias fases consiste na correia transportadora, com as células 

de carga e as chaves ópticas, uma unidade de controle com indicador de peso e um quadro de 

montagem. A força da gravidade que atua sobre a correia transportadora é detectada pela célula 

de carga e convertida em tensão elétrica. O sinal detectado é enviado para um filtro digital FIR 

através de um amplificador de corrente contínua. A massa do produto pode ser estimada como o 

valor máximo avaliado a partir do sinal analisado. 

 

 

Figura 2.6 – Balança Integradora de Várias Fases 

Fonte: (TASAKI, YAMAZAKI, et al., 2004) 

 

2.4.2.3 Non Contact Continuous Weighing Systems (Sistema de pesagem continua sem 

contato) (VEGA CONTROLS, 2013) 

 

A balança integradora W4800 é um medidor compacto para a medição de carga em todos os 

tipos de transportadores de materiais. Baseado em tecnologia de radiação, permite a instalação 

em lugares apertados e sem a necessidade de suporte pesado. 

Esta balança pode ser utilizada em correias transportadoras, transportadoras de rosca, 

transportadoras de vibração, correntes de arrasto e outros sistemas de transporte. 
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2.4.2.3.1 Princípio de funcionamento 

 

Este tipo de balança consiste em uma fonte selada num suporte e um detector de cintilação. A 

fonte é montada acima do transportador (correia, rosca, a cadeia de arrasto ou vibração) com o 

detector abaixo. Um feixe em forma de leque (colimado) de radiação é transmitido a partir da 

fonte por meio do material a ser processado até o detector conforme mostra a figura 2.7. 

Mudanças na massa do material resultam em mudanças na quantidade de radiação no detector. 

Quanto maior é a massa do material, menor é a radiação no detector. 

 

 

Figura 2.7 – Sistema de pesagem continua sem contato 

Fonte: (VEGA CONTROLS, 2013) 
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3 BALANCA INTEGRADORA VIRTUAL 

 

O minério tratado na usina de Timbopeba vem da mina de Fábrica Nova através de um 

Transportador de Correia de Longa Distância (TCLD). Dentro desse processo de transporte de 

minério, é necessário o uso de balanças integradoras para calcular a quantidade de minério que 

sai de Fábrica Nova e chega nos pátios de estocagem de Timbopeba. Para fins de informação e 

controle, seria importante que houvesse uma balança integradora em cada terminal da correia 

transportadora para estimar a quantidade de minério estocada no momento. Porém, devido a 

fatores como custo do equipamento e necessidade de manutenção e calibragem do mesmo, existe 

apenas uma balança neste percurso, que fica localizada no início da correia transportadora em 

Fábrica Nova.  

 

Com o intuito de melhorar o sistema, fornecendo mais informações e maior controle do processo, 

um estudo foi iniciado para criação de uma balança virtual. Apenas utilizando o sinal emitido 

pela única balança de Fábrica Nova, foi criada uma lógica em CLP para computar, em tempo 

real, a quantidade de minério que estaria chegando nos pátios de estocagem em Timbopeba. 

 

Para compreender o que foi feito neste projeto, primeiro é necessário demonstrar o que é 

instrumentação virtual e quais foram os equipamentos e softwares utilizados no desenvolvimento 

deste trabalho. 

 

3.1 Instrumentação Virtual 

 

3.1.1  O que é Instrumentação Virtual? 

 

A evolução do computador nas últimas décadas estimulou uma revolução na instrumentação para 

teste, medição e automação. Um dos resultados desta revolução foi o desenvolvimento da 

instrumentação virtual (VI), a qual oferece vários benefícios para engenheiros e pesquisadores 

que estão à procura de aumento de produtividade, precisão e desempenho. Comparados aos 

instrumentos tradicionais focados em hardware, os instrumentos virtuais representam uma 

revolução na instrumentação, já que estes são centrados em software que exploram o poder 

computacional, produtividade, visualização gráfica e funcionalidades de conectividade dos 
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computadores convencionais e estações de trabalho. Desta forma, engenheiros e pesquisadores 

podem construir sistemas de medição que se adequam as suas necessidades ao invés de serem 

limitados pelas funções fixas dos instrumentos tradicionais. 

 

Um instrumento virtual consiste de um computador industrial ou estação de trabalho 

(Workstation) equipado com um poderoso software aplicativo, hardware com custo otimizado, 

como placas plug-in e drivers, que juntos desempenham as funções dos instrumentos 

tradicionais.  Em aplicações de manufatura, é necessário que o software seja confiável, tenha alto 

desempenho e interoperabilidade. Instrumentos virtuais baseados no LabVIEW, por exemplo, 

oferecem todas essas vantagens, integrando funcionalidades como gerenciamento de alarme, 

histórico de tendências de dados, segurança, conectividade com redes industriais e corporativas e 

módulos de entrada e saída (E/S) industriais. Com estas funcionalidades, você pode facilmente 

conectar diversos tipos de dispositivos industriais como CLPs, redes industriais, E/S distribuídas 

e placas de aquisição de dados. (NATIONAL INSTRUMENTS, 2009) 

 

3.1.2 Instrumentação Virtual versus Instrumentação Tradicional 

 

A principal diferença entre a VI e a instrumentação tradicional está relacionada a composição 

dos mesmos. Instrumentos Virtuais são baseados em softwares e, portanto, tiram proveito das 

últimas tecnologias incorporadas aos computadores. Esses avanços na tecnologia e no 

desempenho estão rapidamente cobrindo a lacuna entre instrumentos tradicionais e os PCs 

(NATIONAL INSTRUMENTS, 2009). 

 

Para comparar os instrumentos tradicionais e virtuais, pode-se citar as principais vantagens 

relacionadas a instrumentação virtual que variam em diversos tópicos: 

 Acessibilidade: Existe uma grande variedade de dispositivos disponíveis que podem 

ser conectados ao computador ou acessados através de uma rede. Dentre esses recursos, 

pode-se citar ferramentas fundamentais, como a internet, que oferece fácil acesso ao 

instrumento e possibilita um controle remoto.   
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 Portabilidade: os instrumentos tradicionais frequentemente apresentam falta de 

portabilidade, enquanto instrumentos virtuais implementados em notebooks 

incorporam automaticamente sua portabilidade natural. 

 Flexibilidade: enquanto instrumentos tradicionais desempenham um conjunto fixo de 

funções e estão limitados a novas adaptações, um VI você pode adaptar um 

instrumento virtual para suas necessidades particulares sem ter que substituir 

completamente o dispositivo devido ao software aplicativo instalado no PC e ampla 

variedade de hardware de aquisição de dados. 

 Custo: Ao empregar soluções de instrumentação virtual, você pode reduzir o 

investimento, custos de desenvolvimento do sistema e custos de manutenção do 

sistema, enquanto reduz o tempo de desenvolvimento e aumenta a qualidade de seus 

produtos. 

 Desempenho: instrumentos virtuais podem utilizar uma grande quantidade de poder de 

processamento que lhes permitem executar rapidamente tarefas complexas. Isso é 

importante para os engenheiros que desejam projetar digitalmente seu produto antes de 

realmente construí-lo. Instrumentos virtuais podem ajudar a identificar falhas de 

projeto antes de protótipos serem construídos. O desempenho do VI é contingente no 

computador, ou computadores usados para executá-lo, mas o aumento do poder de 

processamento do seu computador pode impactar positivamente o desempenho. 

 

3.2 Instrumentos e Softwares de Desenvolvimento 

 

3.2.1 O PIMS 

 

Plant Information Management System é basicamente um sistema de banco de dados temporal, 

adquire informações contínuas de processos (temperaturas, pressões, vazões, quantidades, 

velocidades, pesos, etc) de diversas fontes, os armazenam em banco de dados históricos, e os 

disponibilizam através de relatórios dos mais diversos tipos (RABELO, 2003). 

 

O software é capaz de realizar aquisição de dados de diversas fontes, como CLPs, SCADA e 

SDCDs. Os dados armazenados podem ser visualizados tanto em interfaces gráficas quanto em 
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relatórios, além de possibilitar a importação de dados para programas mais especializados em 

análise de dados como o MS EXCEL. Dentre as principais funções do PIMS, pode-se citar a 

capacidade de arquivar dados em um grande período de tempo, centralização de dados de 

processo e, consequentemente, uma maior facilidade na visualização de possíveis problemas 

tanto no chão-de-fábrica quanto no nível gerencial, pois se encontra no meio da pirâmide de 

automação. 

 

Apesar de ter interface direta com CLPs no chão-de-fábrica (Figura 3.1), não é comum fazer o 

controle da planta pelo PIMS, geralmente existe um sistema supervisório especializado na parte 

de controle e o PIMS é utilizado para análise do processo. O programa possui uma grande 

variedade de ferramentas de análise como controle estatístico, correlação de variáveis, cálculos 

sofisticados e análise de bateladas e eventos.  

 

 

Figura 3.1 – Pirâmide da Automação, PIM e MES 

Fonte: (SEIXAS FILHO, 2005) 

 

3.2.1.1 PI DataLink 

 

De acordo com a OSISOFT, PI DataLink é um suplemento do Microsoft Excel que permite ao 

usuário restaurar e computar dados do PI Server diretamente para uma planilha. Dentre as 

principais características do PI Datalink, pode-se citar: 
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 O PI DataLink fornece uma interface gráfica para recuperar dados e construir funções e 

cálculos. As funções são incorporadas em células da planilha e pode fornecer 

atualizações de ativos de dados do PI Server.   

 Combinado com as capacidades computacionais, gráficas e de formatação do Microsoft 

Excel, DataLink oferece ferramentas poderosas para a reunião, o monitoramento, 

análise e comunicação de dados PI. 

 PI DataLink para o Excel Services permite aos usuários recuperar dados do PI System 

e vê-lo em formato de planilha do Microsoft Excel usando apenas um navegador da 

Web. 

 

Segundo SEIXAS FILHO (2005), devido a conexão direta com o Excel, é possível utilizar os 

recursos de cálculo e formatação do programa para organizar e apresentar dados do sistema PI a 

fim de ajustar à sua meta ou da audiência. Combinado com os recursos computacionais do 

Microsoft Excel, o PI DataLink oferece poderosas ferramentas para coletar, monitorar, analisar e 

relatar dados do PI. 

 

Durante a implementação deste projeto, o software PI e o complemento PI DataLink foram de 

extrema importância. Utilizando o histórico de dados do software e o importando-o para 

planilhas em Excel foi possível realizar análises relacionadas ao desempenho e acurácia da 

balança virtual.  

 

3.2.2 Controlador Lógico Programável (CLP) 

 

Na implementação deste trabalho, foi utilizado um CLP Modicon Quantum da Schneider Electric 

com programação e controle realizados através do software Concept. Para a simulação e 

apresentação do projeto (programação e interface homem máquina), foi utilizado o software 

Unity Pro XL. 

 

De acordo com a Schneider Electric o CLP é um controlador de estado sólido que analisa em 

permanência o estado dos equipamentos ligados às entradas. Baseado no programa que foi 
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escrito no processador e armazenado na memória, este controla o estado dos sistemas ligados às 

saídas (FÁTIMA BORGES - SCHNEIDER ELECTRIC). 

 

O principal elemento utilizado neste projeto foi o Controlador Lógico Programável. O CLP é 

responsável em concentrar os dados adquiridos através de sensores e outros equipamentos de 

entrada e controlar as saídas do processo baseado em uma programação lógica. Neste projeto 

temos como sinais de entrada os estados das TCs (funcionando, parado, etc), o pulso enviado 

pela balança integradora indicando que passaram 10 toneladas, a direção do fluxo de minério e a 

velocidade das correias, ou seja, a situação geral do processo é compreendida através dos valores 

de entrada. Seguindo a lógica implementada (próximo capítulo) o CLP emite sinais de saída, que 

neste caso, são os valores de quantidade de minério sobre cada correia e a totalização de minério 

no pátio de estocagem, consolidando a balança integradora virtual. 

 

3.2.2.1 Estrutura 

 

A estrutura de um controlador lógico programável pouco se difere entre os seus diversos 

fabricantes. A figura 3.2 mostra a composição básica do CLP, os seus principais elementos são: 

 

 Unidade Central de Processamento (CPU): a CPU é responsável pelo funcionamento 

lógico de todos os circuitos e compreende o processador, o sistema de memória ROM e 

RAM, e os circuitos auxiliares de controle (NAKAYGAWA, 2009). 

 Módulos de entrada e saída: os módulos de entrada fazem a interface com dispositivos 

de entrada, recebem um sinal de entrada e convertem em níveis adequados para serem 

processados pela CPU. Já os módulos de saída fazem a interface entre o processador e 

os dispositivos de saída enviando um sinal resultante do processamento da lógica de 

controle efetuada pelo programa.  

 Fonte de alimentação: converte a tensão da rede elétrica para a tensão de alimentação 

de circuitos eletrônicos para microprocessador (+5 VCC), memórias e circuitos 

auxiliares (+12 VCC) e fornece tensão para as entradas e saídas (12 ou 24VCC). Além 

disso, a fonte de alimentação tem a função de manter a carga da bateria nos sistemas 

que utilizam relógio em tempo real e memória do tipo RAM. 
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 Rack: é basicamente a base de sustentação mecânica de todos os componentes que 

constituem o controlador. São encontrados no rack os barramentos que fazem a 

conexão elétrica entre os diversos componentes do CLP (CPU, Módulos de entrada e 

saída, Fonte de alimentação). 

 

 

Figura 3.2 – Aspecto físico de um CLP 

Fonte: (SOUSA, 2002) 

 

3.2.2.2 Dispositivos de entrada e saída 

 

Os dispositivos conectados aos módulos de entrada e saída podem ser classificados como 

discretos ou analógicos, sendo os discretos os que emitem/recebem sinais digitais – on/off, e os 

analógicos os que emitem/recebem sinais analógicos como: tensão, corrente, nível, pressão. A 

tabela 3.1 mostra alguns dispositivos de entrada e saída discretos. 
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Tabela 3.1 – Dispositivos de entrada e saída discretas 

 

Fonte: (MAASS, 2000) 

 

O CLP trabalha internamente apenas com sinais digitais. Assim, para realizar a leitura dos sinais 

analógicos provenientes dos dispositivos de entrada, é necessário convertê-los em sinais digitais. 

Esta conversão é feita através de um conversor analógico-digital (conversor A/D). Da mesma 

forma, o módulo analógico de saída precisa utilizar um conversor digital-analógico (conversor 

D/A) para enviar aos dispositivos de saída o valor real da variável analógica em questão. Na 

tabela 3.2 têm-se alguns dispositivos de entrada e saída analógicas. 

 

Tabela 3.2 – Dispositivos de entrada e saída numéricas 

 

Fonte: (MAASS, 2000) 
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3.2.2.3 Princípio de funcionamento de um CLP  

 

Ao ser ligado, o CLP inicialmente executa uma série de operações pré-programadas que 

analisam o funcionamento do mesmo. São analisados a CPU, circuitos auxiliares, memória, 

programas de usuário e etc. Caso algum erro seja encontrado, um aviso é emitido para alertar o 

usuário. Caso não haja falha em nenhum dos itens descritos anteriormente, o controlador começa 

a executar um ciclo de ações composto por quatro etapas que são continuamente repetidas. 

Segundo FÁTIMA BORGES (SCHNEIDER ELECTRIC), este ciclo consiste na leitura dos 

estados de cada uma das entradas, execução da programação lógica feita pelo usuário, 

atualização dos valores de saída e, por último, controles internos como comunicações, 

diagnósticos internos e etc., de acordo com a figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Princípio de funcionamento de um CLP 

Fonte: (FÁTIMA BORGES - SCHNEIDER ELECTRIC) 
 

3.2.2.4 Linguagens de Programação  

 

Para efeitos de padronização, o grupo de trabalho IEC (INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 2012) criou a Norma 61131-3 que consiste na 

definição e padronização das linguagens de programação para controladores lógicos 
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programáveis. A norma define cinco linguagens sendo duas textuais e três gráficas. As 

linguagens padronizadas são: 

 

 IL (lista de instruções): semelhante a assembly, a IL é uma linguagem textual de baixo 

nível com apenas uma operação por linha. É eficiente em pequenas aplicações ou para 

melhorar partes de uma aplicação mais complexa.  

 ST (texto estruturado): semelhante ao Pascal, a ST é linguagem textual de alto nível 

que incorpora vários conceitos intuitivos. Apresenta eficiência em implementações 

complexas como linguagem de algoritmos de otimização e inteligência artificial.  

 LD (diagrama Ladder): linguagem gráfica que mimetiza uma escada, suas funções 

lógicas são representadas através de contatos e bobinas, de modo análogo a um 

esquema elétrico convencional de painel de controle. 

 FBD (diagrama de blocos funcionais): O FBD é um diagrama que permite 

procedimentos combinacionais complexos através do uso de blocos funcionais que 

executam operações lógicas, aritméticas, temporais entre outros.   

  SFC (diagrama funcional sequencial): Consiste basicamente na implementação da 

metodologia Grafcet. Divide o processo em um número definido de estados que são 

separados por transições.  

 

Cada linguagem possui características específicas que permitem ao usuário optar por aquela que 

mais se adeque ao tipo de controle a ser implementado. A figura 3.4 mostra os diferentes tipos de 

linguagem e suas principais características. 
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Figura 3.4 – Linguagens de Programação de CLP 

Fonte: (ATAN, 1999) 

 

A linguagem escolhida para desenvolver a programação da balança integradora virtual foi a 

FBD, Diagrama de Blocos Funcionais. A linguagem era a mais utilizada na VALE no momento 

da execução do projeto, devido principalmente a facilidade de interpretar a programação feita. A 

FBD é uma linguagem gráfica de fácil interpretação adequada para controle discreto, sequencial 

e regulatório, caracterizando assim a melhor opção para implementação deste projeto. 

 

3.3 Explicação da Lógica implementada no CLP 

 

A linguagem lógica utilizada para a balança virtual foi a Function Block Diagram (FBD) que, 

devido a estrutura gráfica de blocos, foi a opção mais fácil e clara de se implementar neste 

projeto. Para entender o funcionamento da lógica implementada, primeiramente é preciso que 

seja entendido o trajeto do minério ao longo da mineradora para a usina e como funciona o 

transporte e pesagem do mesmo. O minério é extraído na mina de Fábrica Nova (Vale S/A), 

passa por uma britagem primária e então é transportado através de um Transportador de Correia 

de Longa Distância (TCLD) até a usina de Timbopeba para o processo de beneficiamento. O 

TCLD recebe o minério da mina e o distribui em vários terminais ao longo da usina. Para 

calcular a quantidade de minério que está sendo transportado, uma balança integradora real é 
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acoplada ao início do TCLD (localizado dentro da mina de Fábrica Nova) e totaliza a quantidade 

de minério (em toneladas) que está sendo transportado. 

Devido à grande distância entre a mina e a usina, o minério demora cerca de 36 minutos para 

chegar ao seu primeiro destino. Logo, os valores que a balança integradora apresenta não 

condizem com a quantidade de minério real que chega aos pátios de estocagem da usina pois ela 

está 36 minutos adiantada. Portanto, para fins de controle e otimização é realizada a simulação 

de uma balança integradora localizada exatamente em um dos terminais do TCLD de maneira 

que o minério possa ser contabilizado em tempo real. 

 

A simulação da balança virtual no processo depende da existência de uma balança integradora 

real no início da correia transportadora.  A lógica implementada utiliza o sinal emitido pela 

balança real, e o computa na balança virtual depois de passar o tempo que o minério levaria para 

ser transportado.  

 

 

 

3.3.1 Pulso da balança real 

 

A balança integradora real emite um sinal de pulso a cada 10 toneladas de minério que passa pela 

mesma. Este pulso está direcionado no CLP à TAG “BalncaReal_Input”. A cada pulso recebido 

pela balança, a lógica PULSO BALANÇA adiciona o valor 10 à variável “CORREIA1” que 

representa a quantidade de minério que está entrando na primeira correia do processo 

(CORREIA 1). 

 

Conforme mostra a figura 3.5, a lógica é projetada para trabalhar em tempos de amostragem, ou 

seja, a cada 10 segundos, um temporizador comuta a variável “timer” que computa os valores 

recebidos e zera novamente a variável CORREIA1. 

 



  35 

 

 

Figura 3.5 – Contabilização de pulsos da balança integradora 

 

3.3.2 Temporizadores 

 

Para fins de simulação do projeto, baseado no funcionamento da balança integradora da 

VALE/SA, um temporizador foi projetado para simular os pulsos emitidos pela balança 

integradora real (figura 3.6). A cada 7 segundos a variável “BalancaReal_input” recebe um 

pulso. 

 

Como foi dito anteriormente, além de zerar o valor de “CORREIA1”, a variável timer computa 

os valores recebidos no bloco de pilhas First In First Out (FIFO). Esta entrada feita no bloco de 

pilhas FIFO é realizada antes da variável “CORREIA1” ser zerada. 

 



  36 

 

 

Figura 3.6 – Temporizadores de entrada de valores 

 

Quando o bloco de pilha FIFO recebe seu primeiro valor (PILHA VAZIA = 0 pela primeira vez), 

um temporizador é ativado de forma a simular o tempo que o minério gastaria para percorrer a 

correia transportadora. De acordo com a figura 3.7, este tempo é ajustado na variável 

“TEMPO_DELAY1” com resposta na variável “timeraux”.  

 

Após a ativação de “timeraux”, inicia-se a retirada de valores da pilha, a cada 10 segundos, 

através da variável “timerget”. 

 

OBS: os temporizadores que comutam timer, timerget, timerget2, .... timerget5 devem ser 

ajustados para a mesma quantidade de tempo, de forma que haja sincronização na entrada e saída 

de valores das pilhas não afetando o tempo estabelecido para o minério percorrer cada correia. 
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Figura 3.7 – Temporizadores de correia 

 

3.3.3 Correias simuladas através do uso de pilhas, First In First Out (FIFO) 

 

Como já foi dito, a cada 10 segundos os valores de CORREIA1 são inseridos no bloco FIFO 

(Figura 3.8). Este bloco funciona baseado no conceito de pilhas (o primeiro a entrar é o primeiro 

a sair). Assim, eles representam as correias no processo. A cada 10 segundos (timer), uma certa 

quantidade de minério é inserida no bloco e permanece ali durante o tempo que o minério 

demora para percorrer a respectiva correia (TEMPO_DELAY1). Depois disso, o minério começa 

a ser retirado a cada 10 segundos (timerget). 
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Figura 3.8 – Simulação das correias através do uso de blocos FIFO 

 

Para que o bloco FIFO funcione, é necessário um reset inicial. Portanto, uma rotina de reset de 

todos os blocos FIFO foi desenvolvida para ser executada apenas uma vez exatamente quando o 

programa iniciar, conforme a figura 3.9.  
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Figura 3.9 – Rotina de inicialização das pilhas 

 

3.3.4 Pausa devido a defeitos ou manutenção 

 

Com o intuito de simular os intertravamentos existentes em correias transportadoras, a lógica 

abaixo (figura 3.10) foi desenvolvida de forma que quando uma correia está parada, todas as 

correias anteriores também devem parar. Este procedimento é feito com o intuito de evitar o 

acúmulo de material sobre a correia que está parada e possíveis acidentes. 
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Figura 3.10 – Rotina que controla a parada das correias 

 

3.3.5 Quantidade atual de minério sobre as correias 

 

Através das variáveis utilizadas para simulação do processo e construção da balança virtual, é 

possível estimar-se a quantidade de minério (em tempo real) em cada correia. Este cálculo 

(figura 3.11) é feito da seguinte forma: primeiramente simula-se uma balança na entrada de cada 

correia transportadora. Assim, as variáveis PILHACORREIA1, PILHACORREIA2.... 

PILHACORREIA5 armazenam a quantidade total de minério que já passou em suas respectivas 

correias. Dessa forma, ao subtrair tais variáveis, chega-se ao valor exato da quantidade de 

minério que se encontra naquele momento sobre as correias (PILHA1, PILHA2,..,PILHA5). 
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Figura 3.11 – Cálculo da quantidade de minério em cada correia 

 

 

3.3.6 Totalização 

 

A cada 10 segundos (timerget5), a última correia no processo (CORREIA 5) move seus valores 

de saída para a variável PILHAFINAL, conforme a figura 3.12. 
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Figura 3.12 – Pilha referente ao armazenamento de minério na correia 5 

 

Os valores de PILHAFINAL são somados periodicamente (timerget5) à variável 

PILHAFINALSOM (figura 3.13) que representa a totalização final da balança virtual. 

 

 

Figura 3.13 – Totalização da pesagem de minério feito pela balança virtual 
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3.4 Interface Homem Maquina 

 

Com o intuito de simular o processo e demonstrar a aplicação do projeto, foi elaborada uma 

interface homem máquina que possibilita graficamente a visualização do processo e como a 

balança virtual funciona. 

 

Primeiramente, a figura 3.14 exibe o processo antes de começar a funcionar. São cinco correias 

sequencias que levam o minério da pilha pulmão, localizada em Fábrica Nova, para os pátios de 

estocagem na usina de Timbopeba.  

 

 

 

Figura 3.14 – IHM antes de iniciar o processo 
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A figura 3.15, demonstra o início do funcionamento do processo quando o minério começa a ser 

transportado, e no caso, já se encontram 40 toneladas sobre a correia 1. 

 

 

 

Figura 3.15 – IHM ao iniciar o processo 
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Depois de percorrer as cinco correias, o minério finalmente chega ao pátio de estocagem (figura 

3.16). Observa-se que o valor computado na balança real (250) difere-se bastante do valor 

marcado na balança simulada no pátio de estocagem (20) em tempo real. Esta diferença reflete a 

validade deste projeto, visto o quão importante a pesagem em tempo real significa para o 

controle do processo. 

 

 

 

Figura 3.16 – Chegada do minério ao pátio de estocagem 
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Durante o processo de transporte e estocagem do minério as correias podem parar por diversos 

motivos como defeito, intertravamento, parada de manutenção e etc. Portanto, segue na figura 

3.17 um exemplo em que a correia 3 para de funcionar, fazendo assim que as correias anteriores 

também parem. 

 

 

 

Figura 3.17 – HMI, correia 3 para de funcionar 
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Por fim, para fins de demonstração de como a lógica pode se adaptar ao processo, a figura 3.18 

exibe uma situação em que o trajeto do minério é mudado e o minério para de ser contabilizado 

na correia 5 e consequentemente no pátio de estocagem. 

 

 

 

Figura 3.18 – Mudança de trajeto do minério 
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4 CONCLUSÕES  

 

Neste projeto foi desenvolvido uma balança integradora virtual que possibilitou o 

monitoramento, em tempo real, da quantidade de minério que chega aos pátios de estocagem em 

uma usina de beneficiamento de minério.  

 

Além de vantagens como não haver a necessidade de manutenção e calibragens do equipamento, 

a balança integradora virtual utiliza apenas recursos já existentes em uma usina de 

beneficiamento de minério automatizada como os utilizados no processo de pesagem, transporte 

e estocagem de minério: controlador lógico programável, balança integradora convencional, 

correias transportadoras, sensores, softwares de análise de dados e supervisórios. 

 

Com a criação do instrumento virtual, além de conseguir realizar a pesagem do minério, foi 

possível melhorar a visualização do processo e calcular dados importantes que antes não eram 

utilizados como a quantidade de minério, em tempo real, que se encontra sobre cada correia 

transportadora. 

 

Pode-se dizer que com a implantação deste projeto, utilizando apenas uma balança integradora 

convencional acoplada ao início da correia, é possível realizar a pesagem do minério em 

qualquer parte do seu trajeto. 

 

Uma sugestão para trabalhos futuros seria a construção de uma balança integradora virtual mais 

genérica que pudesse ser utilizada facilmente em diversos tipos de processo. Uma maneira de 

fazê-la seria a construção de um bloco funcional no CLP que receberia como valores de entrada 

as características gerais do processo e o sinal de pesagem da balança real, e como saída seria 

produzida a pesagem virtual desejada além de outros dados importantes como a quantidade de 

minério que se encontra sobre cada correia transportadora. 
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