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Abstract - This paper aims to solve a measurement problem 

about the position of machines like reclaimers and stackers 

applied in mining. Considering the conventional method of 

position measurement using encoders inefficient, it proposes to 

develop an alternative system of monitoring of reclaimer 

instantaneous position. PDCA (Plan-Do-Check-Act) method was 

used as a tool to support the development of an alternative system 

of measurement position of reclaimers, by using the integral of the 

speed signal generated by the inversor of frequency responsible to 

control the speed of advance of machines type reclaimer. Thus, 

through the integral of speed graphics presented in the output of 

inversor frequency, it’s possible to get the area below the 

graphics, this area matches with the exact instantaneous position 

of the reclaimer. 

 
Index Terms - Pitch Control (Position). Programmable 

Control. Remote Sensing. SCADA systems. Velocity control. 

I. INTRODUÇÃO 

 setor industrial tem demandado de maneira crescente 

equipamentos capazes de atender rigorosos critérios de 

qualidade,  confiabilidade e  segurança. Essas necessidades têm 

contribuído com o crescimento da indústria de base e, 

principalmente, com o desenvolvimento de técnicas de alta 

tecnologia capazes de agregar qualidade ao maquinário.  

Máquinas de pátio são equipamentos amplamente utilizados 

em empilhamento, recuperação e estocagem, sendo que sua 

aplicação é mais evidente em áreas de mineração e portuárias. 

As máquinas de pátio, muitas vezes, são chamadas de 

empilhadeiras, recuperadoras ou retomadoras, dependendo de 

seu tipo de utilização.  

Em mineradoras, as máquinas de pátio são empregadas para 

homogeneização do minério, que não se apresenta distribuído 

uniformemente no solo. Ou seja, cada frente de lavra pode 

apresentar características minerais, como porcentagem de 

composição e densidade completamente diferentes, o que pode 

comprometer o tratamento desse mineral ou da estrutura de 

processo utilizada para seu beneficiamento. Durante as últimas 

décadas, retomadoras têm ganhado um maior nível de 

automação a fim de garantir a sua disponibilidade.  

Conforme descrito anteriormente, dentro de uma mesma 

mina, minerais com diferentes características podem ser 
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encontrados. Em escala mundial, as diferenças podem ser 

multiplicadas, o que dificulta o desenvolvimento de um único 

modelo de máquina capaz de suprir as inúmeras demandas. 

Usualmente são desenvolvidos projetos específicos para o 

mineral que está sendo extraído.  

Em vista dessas considerações, visando aprimorar o 

funcionamento das retomadoras, acredita-se que o 

sensoriamento, primordialmente necessário em uma 

retomadora, seria o de posicionamento. Nessa medida, 

conhecendo a posição da retomadora na pilha ou pátio de 

homogeneização, é possível automatizar a máquina em um 

grau mais elevado [1].  

Não exclusivamente tratando das retomadoras, pode-se 

dizer que os encoders são utilizados em larga escala para 

posicionamento, apresentando uma gama de produtos de 

diferentes aplicabilidades. A falta de outras opções de 

dispositivos capazes de monitorar o posicionamento torna-se 

evidente quando se levanta as situações nas quais os encoders 

não são capazes de funcionar com o nível de confiabilidade 

necessário.  

Os pátios de homogeneização estão dentre os locais onde os 

encoders apresentam problemas de funcionamento e medidas 

falsas, isso ocorre devido às condições apresentadas por esse 

ambiente industrial. O acúmulo de poeira e minério é 

perceptível e acredita-se que seja o motivo das falhas 

apresentadas, já que, devido à poeira, um encoder pode não 

girar da maneira prevista para seu perfeito funcionamento ou, 

quando o componente desliza sobre o trilho, os pulsos são 

perdidos e a medida de posição fica menor que a real, o que 

pode comprometer o processo ou, até mesmo, causar um sério 

acidente. Partindo desse fato, acredita-se que desenvolver uma 

nova técnica de medição de posição, específica para o cenário 

encontrado em pátios de homogeneização, seria o ideal.  

Tendo em vista esse objetivo geral, os seguintes objetivos 

específicos foram delineados: a) idealizar uma maneira 

alternativa para medição de posição de retomadores; b) 

desenvolver a linguagem de programação para tratamento dos 

gráficos de velocidade dos inversores de frequência e 

apresentando a posição instantânea da máquina [2]; c) aplicar o 

projeto em uma retomadora, realizando testes para 

confirmação do funcionamento e da precisão da medição. 

A figura 1 ilustra um pátio de homogeneização com uma 

retomadora desenvolvida e fabricada pela ISOMONTE [3] 

instalada em uma mineradora localizada na cidade de Araxá, na 

região do Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais no Brasil. 
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Fig. 1.  Máquina de pátio do tipa retomadoraa, vista posterior, posicionada no 

início do pátio de homogeneização. 

II. METODOLOGIA 

A formulação da proposta para solução do problema de 

medição de posição de máquinas de pátio foi desenvolvida 

seguindo a metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act), 

ferramenta da qualidade, difundida mundialmente como 

método de resolução de problemas. Essa técnica também 

recebe o nome de Ciclo PDCA, Ciclo de Deming, Ciclo de 

Shewhart ou Ciclo PDSA (Plan-Do-Study-Act) [4]. 

 A metodologia escolhida foi desenvolvida na década de 

30 por Walter A. Shewhart, engenheiro americano, 

reconhecido na área de gestão da qualidade também pelo 

desenvolvimento do Controle Estatístico da Qualidade. O 

Ciclo PDCA popularizou-se na década de 50 através da ênfase 

adotada por William Edwards Deming, estatístico americano 

influente no Controle de Qualidade Moderno.  

 O Ciclo é composto de quatro etapas, quais sejam: 

planejar, executar, checar e padronizar. Na primeira fase, 

planejar, intenta-se definir, conhecer e compreender o 

problema, analisar as causas e propor um plano de ação de 

contramedida às causas principais. O segundo passo seria 

executar, o que ocorre de acordo com o levantamento 

realizado no plano de ação. Já o terceiro passo, checar, 

envolve a confirmação da efetividade das ações; nesse ponto, 

caso percebida ineficácia da solução, o ciclo volta ao primeiro 

passo. Por fim, o quarto passo indica a padronização, ou seja, a 

eliminação efetiva das causas e a revisão das atividades para 

manutenção da situação em conformidade com o esperado. 

Esse método apresenta as caraterísticas de um ciclo, a fim de 

ressaltar a importância da melhoria contínua. 

III. PLANEJAMENTO 

A demanda de solução do problema de medição de posição 

das máquinas de pátio foi definida pelos gestores da 

mineradora, onde a pesquisa foi realizada, uma vez que a falta 

de informação da posição de máquinas de pátio era 

considerada um problema crônico.  

Para melhor compreensão do problema, foi levantado um 

breve histórico da situação, através de entrevistas com os 

funcionários. Conforme relatado, o processo produtivo da 

mineradora teve início no fim da década de 70, sendo que, 

nessa época, as atividades no pátio de homogeneização eram 

realizadas sem o conhecimento da posição das máquinas de 

pátio. Em 2006, ocorreu uma reforma na retomadora 01; 

durante o retrofit, foi instalado um sistema de medição de 

posição por meio de encoders, contudo, esse sistema nunca 

funcionou efetivamente. Durante algum tempo, foram 

pesquisadas alternativas e realizadas alterações no sistema. No 

entanto, em 2007, devido à comprovação da ineficiência desse 

sistema, os encoders foram desativados e retirados da 

retomadora, que permaneceu sem sistema de medição.  

Tendo em vista as entrevistas realizadas com os 

funcionários que estavam presentes no período de implantação 

dos encoders, elaborou-se um Diagrama de Ishikawa (Cf. 

Figura 2) para definição das causas influentes e, em seguida, 

delimitou-se as causas mais prováveis, a fim de definir a causa 

raiz para, então, propor a solução que mitigasse essa 

interferência. 

 

 
Fig. 2.  Diagrama de Ishikawa, causas influentes. 

 

Após observação e testes relativos às situações levantadas e 

descritas no diagrama anterior, foi considerada a possível causa 

influente advinda do meio ambiente, referente ao local de 

instalação com características severas. De acordo com o relato 

dos funcionários, lama e poeira agregavam-se à roda do 

encoder, que deveria girar sobre o trilho. Devido à aderência 

desse material, o encoder muitas vezes deslizava, perdendo a 

rotação, consequentemente, pulsos, o que gerava medidas 

falsas.  

Partindo do problema definido anteriormente, foram listadas 

possíveis soluções. Essas foram verificadas, escolhidas ou 

rejeitadas conforme a viabilidade de aplicação. A primeira 

opção sugerida foi a instalação de um novo sistema com 

encoders. Entretanto, essa solução foi rejeitada devido ao alto 

custo e à possibilidade de permanência do erro. A segunda 

opção foi a criação de um sistema alternativo de medição de 

posição de máquinas de pátio; apesar das barreiras e das 

dificuldades no desenvolvimento de novos produtos e técnicas, 

essa solução apresentou uma melhor perspectiva de sucesso, e,  

portanto, foi selecionada. 

Idealizaram-se um método alternativo de medição de 

posição de máquinas de pátio retomadoras sem a utilização de 

encoders, partindo de conceitos físicos de velocidade, posição 

e deslocamento, expostos por teorias de cinemática, e 

utilizando a ferramenta de Cálculo Diferencial e Integral [5]. 
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Ressalta-se, ainda, que este trabalho partiu da seguinte 

hipótese: se feita integral dos gráficos de velocidade 

apresentados na saída dos inversores de frequência que 

comandam os motores responsáveis pelo movimento de 

avanço, de posse da área sob a curva, então seria possível 

saber a posição exata da máquina de pátio no instante t 

analisado. Em outros termos, através da integração das funções 

de velocidade apresentadas no sinal de saída dos inversores de 

frequência, que controlam a velocidade dos motores 

responsáveis pelo movimento de avanço, e com a área sob a 

curva dos gráficos plotados, seria então possível saber a 

posição exata da máquina de pátio no instante t analisado. 

IV. EXECUÇÃO 

Em vista dessa hipótese e a partir da definição teórica da 

proposta, foi laçado um cabo entre uma das saídas analógicas 

do inversor de frequência até o cartão I/O analógica do CLP. 

O inversor foi parametrizado para enviar os dados de 

velocidade em sinal analógico, variando de 4 a 20 mA, sendo 

que zero corresponde a 4 mA e 100% a 20 mA. Foi criado um 

programa em linguagem ladder, utilizando o software Concept 

para viabilizar a realização automática e instantânea do 

monitoramento de posição através do CLP. No Controlador 

Lógico Programável, o sinal analógico gerado no inversor de 

frequência foi convertido para uma faixa de 0 a 4095, sendo 

que o segundo valor representa 100%. 

O programa criado foi dividido em três partes: na primeira, 

o sinal de 0 a 4095, declarado como S_TR1_INV 300004, 

passa por um filtro realizado pelos blocos TEST que retiram da 

faixa os valores entre zero e 15, considerados ruídos nessa 

aplicação. O período de amostragem foi definido pelo bloco 

temporizador 0.01 segundos e armazenado no registrador 

400403. Esse período foi determinado durante a execução do 

processo, sendo que, nessa execução, foram feitos testes com 

os valores 0.03 e 0.1. No entanto, chegou-se à conclusão, por 

meio da experimentação, que 0.01 seria a melhor opção, por 

apresentar a posição com uma precisão maior, por isso esse 

valor é utilizado diretamente no cálculo que determina a 

posição. 

Nesse ponto, também foi analisado o sentido em que a 

máquina de pátio caminha, sendo consideradas duas 

possibilidades, já que a pilha é longitudinal: frente e ré. Caso o 

sentido seja frente, o programa passa para a segunda etapa, 

incremento; para ré, a terceira etapa executa o decremento da 

posição. A primeira parte do programa pode ser observada na 

figura 3: 

 
Fig. 3.  Primeira parte programação ladder. 

Na segunda etapa, o bloco equation data editor foi utilizado 

para inserção de equação no CLP, conforme apresentado nas 

figuras 4 e 5. Esses blocos trabalham as variáveis como float, 

número real, armazenando-as em dois registros. Ao final do 

cálculo, bobinas auxiliares foram acionadas para reset do bloco 

de temporizador inserido na primeira parte do programa, 

conforme exposto na figura 3. 

 

 
Fig. 4.  Incremento da posição instantânea. 

 

O bloco apresentado na figura 4 incrementa a posição, ou 

seja, é acionado quando a retomadora está avançando, através 

da bobina auxiliar AUX5 000494. Já a figura 5 expõe os 

cálculos de decremento da posição, liberado pelo contato 

normalmente aberto AUX6 000495. Tanto a bobina AUX5 

quanto a AUX6 selam os contatos de direção da máquina, 

TR_E_FUNC_FRENT 000685 e TR_E_FUNC_RE 000686, 

além de liberar as próximas networks. 

 

 
Fig. 5.  Decremento da posição instantânea. 

 

As equações presentes nas figuras 4 e 5 representam a 

integração do sinal de velocidade gerado pelo inversor de 

frequência. Não foi utilizada a integral puramente, porém, o 

conceito está implícito. As equações efetuam a somatória dos 

valores instantâneos de posição, calculados através da 

multiplicação entre a velocidade e o tempo de amostragem, 

sendo que esse tempo é o menor possível, 0,01 segundos. Em 

vista disso, o template exposto na figura 6 foi utilizado para a 

realização de testes e a verificação da posição, da velocidade, 

da porcentagem de avanço e do sentido da máquina. 
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Fig. 6.  Template de acompanhamento da posição. 

V. VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS 

Durante quatro meses, foram realizados testes de 

funcionamento no sistema de monitoramento de posição da 

retomadora. Durante esse tempo, várias dificuldades foram 

encontradas, dentre elas, destaca-se: a alteração de operadores, 

isso porque o valor de posição usado como referência era o 

informado pelo operador, sendo assim, alterando o operador, 

alteram-se as percepções e os pontos de referência utilizados. 

Além dessa dificuldade, os erros causados pela incerteza de 

equipamentos mecânicos, como redutor, e, até mesmo, pelo 

escorregamento dos motores [6], foram maiores que o 

esperado, o que levou à necessidade de correção. 

A. Correção do Erro Proporcional  

Essa correção foi calculada observando os dados 

experimentais, em seguida foi inserida nas equações de 

incremento e decremento anteriormente tratadas. Por fim, 

evidenciou-se que as correções aplicadas no movimento de 

avanço e recuo deveriam ser diferentes. Isso se deu devido às 

características de funcionamento da máquina, que tem avanços 

de no máximo 3 segundos e recua todo o pátio de 700 metros 

de uma só vez. Nessa medida, conforme avaliado nas figuras 

anteriores, o erro apresentado no avanço é corrigido 

multiplicando-se o fator de transformação da velocidade por 

0,439956 e, para o movimento de recuo, o fator de correção é 

de 0,4356. 

B. Substituição de Cartão de CLP 

No segundo mês de testes, o cartão de entradas analógicas 

do CLP, queimou. Quando isso ocorre, devido às 

características do cartão, todas as entradas enxergam o sinal 

em 100%, ou seja, 4095. Durante dez horas, o equipamento 

funcionou com esse problema, fazendo com que a posição 

indicada fosse incoerente, 8.164,30 metros, sendo que o pátio 

possui apenas 700 metros.  

O cartão 140 ACI 03000 foi substituído e a situação foi 

normalizada, a posição indicada no CLP voltou a ser a posição 

real. Pode-se dizer inclusive, que esse foi um erro externo, já 

que, a lógica do CLP continuou funcionando. 

C. Erro Acumulado 

A partir da análise dos resultados apresentados, verifica-se 

que o erro acumulado também é um problema no estudo, 

devido à utilização de uma somatória. Isso porque os erros de 

inicialmente 0,01% somados inúmeras vezes tornam-se erros 

maiores, que tendem ao infinito, caso o sistema não seja 

reiniciado. Por isso, desenvolveu-se uma maneira de zerar esse 

erro em três posições do pátio de homogeneização aplicando-

se o seguinte procedimento. 

Um sensor indutivo foi fixado na retomadora, e foram 

criados batentes ao longo do pátio de homogeneização. A cada 

batente, a posição era corrigida. Um batente foi inserido na 

posição 18 metros; outro na posição 150 metros e outro em 

300 metros. O programa completo em linguagem ladder para o 

reset nas três posições foi criado conforme figura 7: 

 

 
Fig. 7.  Reset através de batentes no transportador. 

 

Na network exposta pela figura 7, quando o contato do 

sensor indutivo é acionado por um dos batentes, são realizados 

testes utilizando a variável real POSICAO 400409. Caso o 

valor de posição esteja em um raio de dez metros da posição 

18, 150 ou 300 metros, ele era corrigido para essa posição, na 

figura 8, pode ser observada a correção para o caso da posição 

18. 

 
Fig. 8.  Correção da posição. 

 

VI. PADRONIZAÇÃO DOS  RESULTADOS  

A padronização refere-se à última etapa indicada pelo Ciclo 

PDCA. Após a verificação dos resultados, foram criadas 

formas de uniformizar o método, garantido sua continuidade 

de maneira eficiente e concluindo as ações planejadas, 

executadas e checadas. 

D. Indicação da posição no sistema supervisório 

A indicação de posição da retomadora foi adicionada ao 

sistema supervisório da planta de mineração na qual a pesquisa 

foi realizada. O sistema supervisório destina-se a capturar e 
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armazenar em um banco de dados, informações sobre um 

processo de produção que vem de sensores que capturam as 

variáveis de processo da planta industrial [7] O software 

empregado para tal foi o CitectSCADA. A figura 9 demonstra 

parte da sala de controle na qual o sistema supervisório é 

monitorado. Nas duas telas à direita consta funcionando o 

sinótico 01, com as informações do pátio de homogeneização, 

ilustrando as duas máquinas retomadoras, sendo a que fica 

mais à esquerda a retomadora, objeto deste estudo. Abaixo da 

imagem com a retomadora, foi inserida a informação da 

posição instantânea, que está disponível para utilização da 

operação. 

 
Fig. 9.  Sistema supervisório, indicação da posição. 

 

E. Planos de Manutenção 

As condições do estudo são mantidas através de três planos 

de manutenção preventiva. Um dos planos refere-se aos 

instrumentos da retomadora, outro ao backup das informações 

do CLP e outro plano preventivo de manutenção nos 

inversores de frequência (figura 10). 

 

 
Fig. 10.  Plano de manutenção preventiva no inversor de frequência. 

VII. CONCLUSÕES 

Através dos resultados obtidos com esta pesquisa, foi 

comprovada a veracidade e a aplicabilidade da hipótese antes 

apresentada. Logo: se feita integral dos gráficos de velocidade 

apresentados na saída dos inversores de frequência que 

comandam os motores responsáveis pelo movimento de 

avanço, de posse da área inferior à curva, foi possível saber a 

posição exata da máquina de pátio no instante t analisado.  

Observando os objetivos tangíveis, foi possível alcançar 

todas as metas traçadas no início da pesquisa. Ficou evidente 

que os erros apresentados são menores que ±1%; além disso, o 

sistema foi considerado de alta precisão, em escala 

centimétrica. O custo real de implantação deste estudo foi de 

R$ 1.722,39, considerado baixo se comparado a instalação de 

novos encoders que sairiam aproximadamente em R$ 

100.000,00 de acordo com alguns orçamentos informais. 

Sobre os objetivos intangíveis, foi possível obter a medição 

da posição utilizando pouca estrutura física, ou seja, o sistema 

é enxuto, não há uso de fontes de energia, cabeamento, 

sensores de velocidade e terminais, o que propiciou, 

consequentemente, manutenção simples e baixo custo. Os 

funcionários foram treinados e têm total capacidade tanto para 

intervir como também para replicar o projeto para outras 

situações. 

Ainda sobre os objetivos intangíveis alcançados, pode ser 

citada a motivação dos operadores perante a facilidade de 

obtenção de informação, motivação essa constatada nas 

entrevistas e conversas durante a realização do estudo.  

Apesar do Sistema de Medição de Posição de Máquinas de 

Pátio ter sido desenvolvido em um caso específico, acredita-se 

que a mesma técnica pode ser replicada para outras máquinas 

de pátio, observando algumas características. Inclusive, 

cogitou-se a possibilidade de ampliar esse projeto não apenas 

para esse tipo de aplicação, mas também para todas as 

aplicações nas quais é necessária a informação de posição de 

um elemento cuja velocidade é controlada por inversor de 

frequência. 

Conclui-se, portanto, que essa é uma área que ainda pode 

ser desenvolvida, com oportunidade de estudos futuros, tais 

como: a) aplicação do sistema de medição de posição em 

stackers e stackers-reclaimers; b) controle do desalinhamento 

das retomadoras do tipo ponte, igualando a posição nos dois 

eixos; c) implementação de um método de definição de posição 

remoto; d) instalação de alarme de proximidade entre máquinas 

de pátio; e) controle automático do movimento de avanço das 

máquinas de pátio, através das informações de nível do silo de 

alimentação do processo seguinte da planta de beneficiamento; 

entre outros. 
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