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Pilares da Prestação de Serviços Emerson

Performance
Otimizar a performance da 
planta e atingir aos 
objetivos do negócio.

Manutenção
Manter a operação da 
planta segura, 
consistente e econômica.

Confiabilidade
Aperfeiçoar e preservar a 
confiabilidade dos ativos 

e do investimento.

Emerson Lifecycle Services 

provê aos seus Clientes 

Tecnologia Inovadora, 

Profissionais Especializados  

e Métodos que o ajudarão a 

garantir operação segura, 

otimizar a a confiabilidade 

dos ativos e melhorar as 

capacidades do processo.



Eficiência Operacional

A Gestão de Ativos determina diretamente a 
produtividade dos processos produtivos, influencia o uso 

racional da mão-de-obra e contribui para o nível de 
qualidade dos produtos e para a satisfação dos cliente

Gestão de Ativos e a Eficência Operacional



Top Quartile

Os lideres tem maior disponibilidade em suas plantas, 
menores custos de manutenção e projetos 

desenvolvidos com menores custos e tempos de 
implementação

As melhores empresas investem na melhoria da eficiência



Agenda



Arquitetura & Componentes do Portal de Gestão de Ativos

Soluções para Melhoria da Eficiência Operacional



Gestão de Grandes Equipamentos

São um conjunto de 
soluções que permitem a 

monitoração preditiva 
automatizada de grandes 
equipamentos destinados 
ao controle de processos

EAM: Essential Asset Monitoring



EAM: Abrangência

Monitoramento de cavitação, 
problemas de lubrificação, 
vazamentos de selos, desgaste de 
rolamentos e desalinhamento

Controle de carga de transferência 
de calor, entupimento, 
precipitação sólida, evaporação e 
perda de energia

Monitoramento do desgaste de 
rolamentos, problemas de 
lubrificação, desequilíbrio e 
problemas de alinhamento de 
lâminas

Controle da formação de gelo, 
problemas com a química da água, 
problemas de bombeamento e 
aquecimento

Monitoramento da formação de 
gelo, problemas de ressonância e 
alinhamento

Verificação do desgaste de 
rolamentos, dano de lâminas e 
ressonância 

BOMBAS TROCADORES DE CALOR COMPRESSORES

TORRES DE RESFRIAMENTO SOPRADORES VENTILADORES



EAM: Exemplo para Bombas

Problemas Típicos em Bombas

RESTRIÇÃO
Uma restrição da sucção da bomba 
pode resultar em cavitação da 
bomba. As causas incluem um filtro 
de sucção entupido, perda de nível 
no tambor de sucção ou um possível 
problema de válvulas.
CAVITAÇÃO
Conforme a pressão de líquido cai 
abaixo de sua pressão de vapor, 
formam-se bolhas que implodem nos 
impulsores e superfícies internas, 
danificando a partes internas das 
bombas, interrompendo a vazão e 
levando a falhas dos selos. 
VAZAMENTO
Os vazamentos causados por 
falhas mecânicas podem se 
tornar catastróficos. A detecção 
preditiva de condições anormais, 
tais como cavitação, 
desequilíbrio de pressão ou 
vibração excessiva ajudam a 
evitar vazamentos e suas 
consequências. 

NÍVEL 
O monitoramento inadequado de 
níveis de lubrificantes de selos 
(Auxiliary Seal Flush) podem 
resultar em condições de baixo 
nível não atendidas, indicando 
uma perda de nível ou condições 
de alto nível e indicando 
vazamento dos selos mecânicos e 
eventual queima. 
VIBRAÇÃO 
Muitas causas detectáveis da 
vibração podem danar os selos ou 
partes internas e originar falhas 
das bombas. 

RISCO DE TEMPERATURA
Descargas bloqueadas podem resultar na estagnação de 
fluidos, causando um pico de temperatura. Também pode 
causar cavitação, danificando as partes internas das 
bombas e os selos. O monitoramento inadequado da 
temperatura de bombas em espera pode produzir danos 
quando uma bomba fria entra em funcionamento.

INSTALAÇÃO  
Uma instalação inadequada pode 
levar a um desalinhamento do eixo e 
uma vibração excessiva, levando a um 
dano de bombas e possível falha. 



EAM: Algoritmo para Bombas

Módulo de 
software EAM
com algoritmos 
(Ver opcões 
da arquitentura)

Pressão de 
descarga

Pressão de 
sucção

Pressão diferencial 
do filtro

Detector de 
hidrocarburos

Temp. dos rolamentos da 
bomba

Pressão do lubrificante 
de selos

Nível de lubrificante de 
selos

Vibração

Gateway OPC 
wireless

Sensores cabeados com 
conectividade OPC

OPÇÕES DA ARQUITETURA

Opção 1: Mecanismo de cálculo da caixa preta

Opção da caixa pretaMecanismo
de Algoritmo 
EAM

Comunicação OPC

Rede de controle da planta

Historiador 
de Planta

Servidor OPC 
DCS/PLC

Opção completa 
HMI Servidor-
Cliente

Comunicação OPC

Servidor 
OPC
DCS/PLC

Rede de controle da planta

Historiador 
de Planta

Opção 2: Utilize o HMI Emerson 

EAM PARA BOMBAS

ENTRADAS DE PRECONFIGURAÇÃO 

Disponibilidade do sensor, unidades de engenharia,
faixas de engenharia, tags de instrumentos, etc. 

Detalhes de ativos

Entradas de personalização (se alguma)

ENTRADAS DE PRECONFIGURAÇÃO 

Vibração alta/baixa 

Pressão de sucção alta/baixa

dP das bombas alta/baixa

Vazão alta/baixa

Temperatura de rolamentos alta/baixa

dP do filtro alta/baixa

Pressão do lubrificante de selos alta/baixa

Nível do lubrificante de selos alta/baixa

Deteção HC SIM/NÃO

PV ruim

100-90%
Normal

89-75%
Informativo

74-50%
Advertência

<50%
Crítico

CONFIGURAÇÕES DO TEMPO DE CONFIGURAÇÃO 

Linha de base das entradas de processos

Activação/configuração de alarmes

Ajuste SPC (Ativos de velocidade fixa)

Ajuste/captura de assinatura

Priorização de alarmes

Configuração de snapshot

ALERTAS E KPIs

Confirmação de execução

Aumento de vibração detectada 

Mudança grande em vibração

Aumentando a tendência em vibração

Detecção de pré cavitação 

Detecção de cavitação

Vibração < Limite

Cálculos estatísticos
(Ativos de velocidade fixa)

Cálculos estatísticos/
Sinnatura de vibração
(Ativos de velocidade fixa/
Ativos de velocidade variáveis)

DISCH_P    > DISCH_P_BL
limitado por um critério

HI PKV Alarme de vibração 
Com pré cavitação
Detecção de cavitação

Min (integridade da vibração, integridade de alarmes)

INTEGRIDADE GERAL

Algoritmo



EAM: Entregáveis

Valores Atuais dos 

PArâmetros

Parâmetros
Tipo do 

Equipamento

Estado do Serviço

Sinalização de 

cavitação

Principais Telas
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Energy Advisor: Todos os dados relacionados a 
energia acessados de uma mesma interface

Gestão Energética 

Energy Advisor

Módulo de cálculoMódulo de cálculo

Ferramenta de 
configuração

Ferramenta de 
configuração

Cálculo de Meta e KPI de 
Energia

Cálculo de Meta e KPI de 
Energia

Interface do usuário
Web Client

Interface do usuário
Web Client

Relatórios
Web Service

Relatórios
Web Service

Entrada de dados pelo
usuário

Relatórios

Relatórios

Manutenção

ERP

Alarmes

Dados, Tempo, Ativos, 
Eventos

Excel add-in

XML HTTP

Dados de Processo

Produção, Ambiental & 
Operacional

Verificador de integridade
dos dados

Verificador de integridade
dos dados

Monitor de eventos - alto 
consumo

Monitor de eventos - alto 
consumo
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Principais Telas

Gestão Energética: Entregaveis
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Válvulas de controle são um dos equipamentos 
mais comuns nas indústria e afetam diretamente a 

disponibilidade e variabilidade dos processos

A manutenção preditiva em válvulas é cinco vezes
mais barata que a manutenção programada e dez

vezes mais barata que a manutenção corretiva

Importância dos Diagnósticos em Válvulas

Diagnósticos em Válvulas de Controle

• Identificáção de problemas físicos: 
• Desgate de sede/vedações/gaxetas
• Problemas de ajuste
• Histerese/Banda Morta
• Níveis de fricção
• Perfil da Sede

• Validação da manutenção
• Comparação com testes prévios Dispositivos de coleta

de dados wireless

DVC2000/6200
Posicionador inteligente com 

capacidade de multiplos
diagnosticos



Diagnósticos em Válvulas de Controle: Entregáveis

�Assinatura da Válvula �Verificação da Histerese e  
Banda Morta

�Verificação da Resposta
Dinâmica

�Teste de Rampa �Verificação da Resolução �Análise da Resposta em
Frequência



Verificação da Estanqueidade em Válvulas

Permite a Quantificação do Vazamento em Válvulas 

Através da emissão acústica e com o uso de um algoritmo é 
possivel analisar a estanqueidade de uma válvula

Seu algorítimo foi desenvolvido com base em inúmeros testes 
de campo e laboratório, utilizando fabricantes e modelos de 

válvulas variados, garantindo assim maior eficiência
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A presença de vibrações em equipamentos 
rotativos acelera consideravelmente os defeitos e 

as falhas, provocando paradas inoportunas, 
elevando os custos de produção e de manutenção

A análise de vibração é uma técnica preditiva que 
monitora os parâmetros de vibração, tais como, 

aceleração, velocidade e deslocamento

Importância da Análise de Vibrações

Diagnósticos em Equipamentos Rotativos



Rotativos: Arquitetura e Diagnósticos
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A corrosão e erosão são um dos 
maiores custos da indústria e uma 

das principais razoes para acidentes e 
interrupções não planejadas

A monitoração da corrosão e erosão 
reduz os custos de manutenção, 

estende a vida dos ativos e permite 
operações mais seguras

Importância da Monitoração da Corrosão e Erosão

Diagnósticos em Corrosão/Erosão



20202020

Todas as válvulas e reguladores podem ser 
monitoradas remotamente através de 

sistemas sem fio facilitando a implementação 
e aumentando a segurança da planta

Monitoração das válvulas de segurança

Soluções de Gestão de Ativos: Segurança em Tanques
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Radares com duas medições 
independentes,  certificados de acordo 
com SIL2 & SIL3 e atendendo API2350

Controle de Transbordamento

Soluções de Gestão de Ativos: Segurança em Tanques
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Verificação da temperatura do ar e de 
barramentos, umidade e descargas

Monitoração de Paineis Elétricos

Soluções de Gestão de Ativos: Segurança na Planta
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Operação de Pugadores
(status da abertura e fechamento)

Monitoração de Purgadores,  Valvulas e Seles 
de Bombas

Soluções de Gestão de Ativos: Segurança na Planta

Operação de Válvulas
(status da abertura e 

fechamento)

Operação de Selos de Bombas



Comissionamento Remoto

Diagnósticos nos Instrumentos e Medidores



AMS como Validador de Projetos

Diagnósticos nos Instrumentos e Medidores



Diagnósticos nos Instrumentos e Medidores

Garantir o Desempenho e 
Integridade dos Medidores através 

do Meter Verification Software

Calibração Quando Necessário



E o Futuro? 

Novos Desenvolvimentos



https://www.facebook.com/EmersonProcessBrasil/

https://twitter.com/EmersonPMBrasil


