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Desafios da mineração

Minas enfrentam desafios específicos e intensos. Ambientes de operação agressivos 
e processos complexos não ficam mais fáceis com sistemas diferentes e falta de 
informações em tempo real.

Ao mesmo tempo, o envelhecimento do equipamento e a dinâmica da força de trabalho 
afetam negativamente a produtividade.

Produtividade dos operadores

Falta de qualificação da mão-de-obra

Falta de padronização

Tempo e energia excessivos gastos na configuração de sistemas de controle

Eficiência de manutenção

Controle de 
processo 
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DEFININDO O PREÇO DO RISCO
RISCOS DO PROJETO 
Ele pode não representar a maior parte do gasto, 
mas o projeto de sistema de controle pode ter 
um impacto desproporcional no resultado de um 
projeto, chegando a 80% do risco posteriormente. 
Falhas ou problemas de integração do sistema 
de controle com OEMs do processo durante a 
configuração podem paralisar um projeto e gerar 
gastos extras em horas de engenharia. 

RISCOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO 
O desempenho contínuo do sistema fica ameaçado 
se o sistema de controle não for adequadamente 
projetado e implantado. É possível que a mina não 
alcance as metas de produção nem atenda aos 
padrões de qualidade. 

Similarmente, os custos extras de manutenção 
serão incorridos no futuro caso o sistema de 
controle seja difícil de aprender e de manter. As 
minas podem enfrentar eventos longos de tempo 
de parada não programada enquanto procuram 
pela causa de problemas e tentam fornecer aos 
técnicos a informação de que precisam para corrigir 
o problema.

No quadro geral de um 
projeto, o custo do sistema de 
controle costuma representar 

apenas 1–2% dos custos 
totais. Entretanto, projetar e 

implementar adequadamente 
o sistema de controle correto 

pode ser o que separa o 
sucesso e o fracasso do projeto.

Fonte: Estudo Frost & Sullivan
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A solução de mineração da Rockwell Automation 
é uma solução integrada criada em arquitetura 
PlantPAx® padrão. Inclui conteúdo pré-projetado para 
melhor controle, monitoração e geração de relatórios:

• Controlador e visualização

• Gestão de alarmes

• Responsabilidade

• Sequenciamento

• Relatórios padrão

• Área restrita

Também inclui funções integradas específicas de 
mineração para verificar itens, como controle de material 
do transportador, flotação, compressores e dispositivos de 
segurança.

A solução de mineração da Rockwell Automation é fornecida 
pela Rockwell Automation Global Solutions, o que significa que 
a solução é para toda a fábrica e dimensionável, com controle 
seguro e habilitado para a informação, energia e segurança.

O que é a solução de mineração da 
Rockwell Automation?

Gestão de projeto fornecida pela Rockwell Automation

Estação de trabalho 
da engenharia

Servidor do sistema 
de automação 

de processo
Servidores de 

domínio
Servidores de 

aplicação
Estações de trabalho 

do operador

Funções específicas de mineração: controle de material do transportador,  
flotação, compressores, dispositivos de segurança

Recursos de controle de processo aprimorados: disjuntor elétrico, gerenciamento de 
eventos, sequencias para controle e monitoração, geração de relatórios e área restrita

Com base no sistema digital de controle distribuído PlantPAx®
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SOLUÇÃO DE MINERAÇÃO DA ROCKWELL AUTOMATION 

Recursos de controle de processo aprimorados
SEQUENCIAMENTO PARA CONTROLE E MONITORAÇÃO

Programe um módulo de controle dedicado para automatizar tarefas ou 
procedimentos, como parftida da fábrica, diretamente pelo controlador. O módulo 
pode assumir propriedade sobre alvos como motores, válvulas, sequências e 
grupos e monitorar e controlar ativamente cada alvo.

Cada sequência contém diversas etapas programáveis, em que cada etapa tem 
lógica de comando e transmissão associada. A faceplate exibe o fluxograma 
automaticamente para permitir a visualização da sequência.

GERENCIAMENTO DE EVENTOS

O recurso de gerenciamento de eventos mantém um log com data e hora de todos 
os eventos e auditorias e registra a responsabilidade, de modo que você pode ver se 
um comando foi gerado pelo operador ou pelo controlador.

ÁREA RESTRITA PARA TESTES DE ACEITAÇÃO DE FÁBRICA (FAT) 

Veja sua fábrica ganhar vida com a área restrita. Simulação de teste de entrada e 
saída bruta para replicar a resposta da fábrica e aprovar o controle de operações 
em um ambiente seguro.

A área restrita também pode ser usada como uma ferramenta para treinamento de 
operadores e pode incluir critérios de avaliação, como a velocidade de resolução de 
um problema e eficiência de navegação do usuário para resolver um problema.

RELATÓRIOS INTEGRADOS

O ambiente personalizável de manuseio de folhas/filmes oferece relatórios padrão 
e personalizados que fornecem contexto de dados transparente para tomada de 
decisões melhores.

Você pode gerar relatórios de produção para diferentes módulos de controle da 
fábrica; alarmes ocorridos em toda a fábrica; eventos de operações (inclusive 
alterações de configuração) e o relatório de sequência de eventos.

5Os seus desafios
P. 2

Controle de processo 
para mineração
P. 4

Recursos do projeto
P. 7

Ativação da  
mina conectada
P. 9

GESTÃO DE PROJETO

FUNÇÕES ESPECÍFICAS DE MINERAÇÃO

RECURSOS DE CONTROLE DE  
PROCESSO APRIMORADOS

PLANTPAx®



CONTROLE DE NÍVEL DE FLOTAÇÃO

O controle de nível em células de flotação é uma tarefa complexa. Como as células estão 
conectadas, qualquer perturbação em uma área será propagada por todo o circuito.

Nossa solução de controle de estabilidade vê o sistema como um todo e fornece o 
gerenciamento de nível adequado em toda a série de células de flotação, reduzindo as 
perturbações.

CONTROLE DE MATERIAL DO TRANSPORTADOR

Rastreamento: utilize velocidade, comprimento da correia, pontos de alimentação e 
balanças de referência para modelar com precisão a carga e posição do produto em um 
sistema de transporte. Isso permite que o sistema de controle rastreie a distribuição do 
produto pelos transportadores, otimize o processo de carregamento e evite a sobrecarga.

Controle de espaços: nossa solução de controle tem a capacidade de gerenciar espaços 
na carga por todo o sistema. Algumas operações de transferência somente podem ser 
executadas quando há o espaço adequado. Por exemplo, uma calha não pode ser comutada 
(para carregar materiais em diferentes sistemas) sob carga. Neste caso, nossa solução 
pode comutar as calhas automaticamente e com segurança, sem deslocar a cinta, quando o 
espaço (abertura) está presente.   

Gerenciamento de diversos produtos: gerencie diversos produtos no mesmo transportador 
criando uma abertura controlada entre os produtos para 
aumentar a produtividade da correia e oferecer eficiência.

VERIFICAÇÃO DE DISPOSITIVO

Visualize todos os componentes de segurança no equipamento 
e determine seu status combinado com o programa aplicativo 
de verificação de dispositivo. Um relatório é gerado para 
confirmar o status do equipamento e garantir que as 
verificações de segurança foram executas conforme o 
cronograma.

CONTROLE ANTISSURTO DO COMPRESSOR  

Instabilidade resulta em fadiga mecânica e condições de surto podem resultar em falha 
catastrófica do equipamento. Frequentemente, esse controle é resultado de diversos 
pacotes do fabricante de equipamento original.

Nossa solução avançada analisa a pressão, vazão e propriedades do ar para controlar 
o compressor com segurança dentro de limites de segurança ideais. Esse controle é 
visualizado na interface homem-máquina como um mapa do compressor para fornecer 
transparência da operação do seu equipamento. Nosso controle antissurto é integrado 
em um ControlLogix e, portanto, nossa solução de compressor é uma solução completa e 
integrada em um único controlador, na qual controle completo é integrado em uma única 
plataforma.

GERENCIAMENTO DE COMPRESSOR

Redes de ar comprimido atendem a diversas áreas da mina, e cada área tem necessidades 
e cronogramas de operação específicos. Se não for adequadamente gerenciada, toda a 
rede de ar pode ficar desequilibrada, e pode desperdiçar energia, operando em um nível 
muito elevado, ou prejudicar a produção, operando em um nível muito baixo.

Nossos algoritmos de otimização são projetados para gerenciar múltiplos compressores 
em um sistema distribuído conforme as necessidades e o cronograma de pressão.

SOLUÇÃO DE MINERAÇÃO DA ROCKWELL AUTOMATION 

Funções específicas de mineração
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Recursos de gestão de projeto 
Reduzindo riscos e criando valor em todo o ciclo de vida da produção

• Estudos de 
viabilidade

• Design conceitual

• Serviços de 
consultoria

• Prontidão da força de 
trabalho

• Informação, controle, 
energia, segurança

• Otimização do processo

• Instrumentação

• Elétrica

• Equipamentos 
empacotados

• Projeto e 
implementação

• Construção, 
fabricação

• Teste (FAT)

• Treinamento

• Rede e segurança

• Gerenciamento de 
instalação

• Inicialização/
comissionamento

• Treinamento

• Documentação

• Gestão de peças

• Monitoração remota 
do sistema

• Contratos de serviço

• Engenharia no local

• Gestão de ativos

• Confiabilidade

• Auditorias do sistema

• Redução de risco de 
obsolescência

• Atualizações de 
hardware/software

• SDCD/migração de 
sistemas de controle 
e segurança

Estudos de 
viabilidade e  
conceituais

Front end 
engineering 
& design

Design e 
engenharia

Instalação e 
comissionamento

Operação e 
manutenção

Atualizações e 
migrações

Metodologia de gestão de projeto: 
Repetibilidade, previsível, inspecionável e automatizado 

Metodologia de  
projeto PMI®

Bibliotecas 
do setor

Modelos de projeto 
padrão

Supervisão 
global do projeto

Custos de 
engenharia menores

Maximizar 
qualidade do projeto

Otimizar tempo 
de entrega

Minimizar riscos 
comerciais

GESTÃO DE PROJETO

FUNÇÕES ESPECÍFICAS DE MINERAÇÃO

RECURSOS DE CONTROLE DE  
PROCESSO APRIMORADOS

PLANTPAx®
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NEGÓCIO DE SERVIÇOS E SOLUÇÕES

Implantado com sucesso por todo o mundo

32 centros de aplicação

mais de 6200 projetos  
entregues por ano

23 centros de  
integração de sistemas

mais de 17.000 m2 de área 
de integração de sistemas

150 a 800 entregas de 
hardware por mês

16 centros de reparo e 
remanufatura
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SOLUÇÃO DE MINERAÇÃO  

DA ROCKWELL AUTOMATION
PADRONIZA A SOLUÇÃO
• A abordagem e a metodologia corretas para 

implementar uma solução de modo previsível e 
consistente em qualquer lugar do mundo

• Uma solução comprovada desenvolvida 
especificamente para clientes de mineração

• Mais fácil de manter com centralidade do controlador

REDUZ O TEMPO DE LANÇAMENTO NO MERCADO
• Testes de aceitação de fábrica em software de área 

restrita

• Desenvolvimento rápido usando ferramentas CASE 
para fornecer código livre de erros, de modo que 
modificações posteriores possam ser feitas com 
impacto mínimo no cronograma

• Metodologia de implantação comprovada

HABILITA A MINA CONECTADA
• Transparência total das operações

• Obtenha o conteúdo correto para a pessoa certa na 
hora certa

• Obtenha uma versão única e consistente dos dados

9Os seus desafios
P. 2

Controle de processo 
para mineração
P. 4

Recursos do projeto
P. 7

Ativação da  
mina conectada
P. 9



10

Ativação da mina conectada
Programas aplicativos empresariais  

e corporativos

Simulação 
da cadeia de 

fornecimento

Otimização 
do processo

Desempenho 
de ativos

Aplicações e sistemas de 
terceiros

Gateways de IoT Potência e controle integrado de processos

Plataforma IoT / Analytics 
e visualização

Monitoração remota

ERP
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