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Por que falar sobre Gestão 

de Ativos? 



 50% das atividades de manutenção das plantas são 

ações corretivas

 12% dos custos da manutenção são gerados em função 

de manutenção desnecessárias

 60% das manutenções preventivas em válvulas são 

desnecessárias.



Custos de Manutenção



Tipos de Manutenção

Manutenção podem ser classificados em três categorias:

Manutenção Corretiva / Manutenção de Reparo

Manutenção Preventiva / Manutenção Baseada em Tempo

Manutenção Preditiva / Manutenção Baseada em Condição

Qual o tipo capaz de entregar maior economia?



Custos de Manutenção



Como Vemos o Futuro

Safety systems 
ensure inherently safe operations 

with ever increasing span of control

Sensors abound and 

are directly accessible

IIoT

Supply chain is totally 

integrated and optimized to the 

maximum 

flexibility of plant 

capabilities

Green and eco-

friendly technologies 

are preferentially used

Collaboration with vendors and 

suppliers is the norm taking full 

advantage of 

cloud 

technologies

All information is 

complete, accurate 

and consistent; 
securely accessible anytime & 

anywhere

Experience and actions are 

captured through machine learning 

and analytical technologies to form 

a knowledge-base
which supports  future decisions

Plant personnel are supported 

and advise by experts 

real and 

autonomous

Software-

defined architecture 

improves operational resilience 

and adaptability to changes

Cyber-security
is inherent at all 

levels

Optimization of asset and production 

performance by 

simulation & 

predictive analytics to 

optimize life-cycle CAPEX &  OPEX

Outsource
non-core

• Efficient production to deliver planned and 

optimal products

• Risk-based processes are used in all 

decision making and action planning



Expectativas dos usuários
Principais Objetivos de um 

Sistema de Gestão de Ativos

Fonte: ARC Advisory Group Report

PAM = Plant Asset Management 

Quais ativos são mais 

apropriados para PAM?



Benefícios Econômicos

Traditional 
Automation 

Systems

Control 
Information

Yesterday

Non-Control 
Information

Today

Automation Systems 
based on

Digital Protocols



Source:

*Mobley, R. Keith, An Introduction to Predictive Maintenance (Survey based on 500 plants of various types)

• Redução do custo de manutenção        > 50% * 

• Redução das falhas de equipamentos    55% avg * 

• Redução do custo de expedição            60% * 

• Redução com custo de energia

• Redução de premio de seguro

• Aumento na Produtividade 20-30%*

• Redução de estoque de peças de reposição > 30% * 

• Aumento da vida útil do equipamento         > 30% *

• Aumento da disponibilidade        30% avg * 

• Melhoria do planejamento 

• Melhoria da qualidade do produto

Potencial de Criação de Valor

Payback típico: 10 vezes ROI ou retorno de 6 a 12 meses

Aumento de 
Receita

Redução de 
Custos

Otimização
dos Ativos

✓ Produtividade

✓ Crescimento

30% media *

55% media *



Abrangência na Monitoração de Ativos

◼ Foco nos seguintes equipamentos:

◆ Instrumentação

◆ Válvulas de Controle

◆ Malhas de Controle

◆ Válvulas de Segurança (ESD)

◆ Trocadores de Calor 

◆ Equipamentos Rotativos

Loop de Controle



Geração de Alarmes – Big Data



Field Asset KPI Report – Data Analysis



Field Asset KPI Report – Data Analysis



Assinatura de Válvula
Diagnósticos:
Vazamento de ar (diafragma,tubing)
Desgaste/Corrosão da haste
Cavitação
Agarramento
Vibração
Mola quebrada
ETC



Diagnóstico para Trocadores de Calor
◼ Monitoração on-line a partir do Sistema de Controle



Diagnóstico para Equipamentos Rotativos

Bad

(Failure mode 1)

Normal

Bad

(Failure mode 2)

These tags cause the failure.

◼ Avaliando a integridade e o modo de falha dos ativos da planta com análise

multivariável e com os diversos dados do dispositivo



FN110

FN510

LN01

◼ FN510 – ADAPTADOR MULTIPROTOCOLO WIRELESS

◼ FN110 – ANTENA DE COMUNICAÇÃO PARA ADAPTADOR WIRELESS

◼ LN01 – ACELERÔMETRO PIEZOELETRÔNICO

LN01

Monitor de Vibração



Exemplo de Aplicação

19



Monitoração através de Temperatura

The Fiber is the sensor

Standard multi-mode optical fiber

T1 T2        T3 T4 ……….

Medição distribuída: Medições com interval

Mínimo de 0,1m (<3km) e 2m para 50km
DTS Instrument

Fiber Sensor 
Cable (3P)

T25,000



Monitoração através de Temperatura

Bandejamentos e Barramentos
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