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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo demonstrar os principais aspectos do projeto PIMS no Pátio de 
Minérios da ArcelorMittal Tubarão. É citada no trabalho a filosofia de projeto adotada, bem como o 
escopo de criação das telas, baseadas em função da experiência dos profissionais da área e na 
criatividade do elaborador. Como conclusão, é feita uma reflexão das palavras chaves citadas na 
apresentação: “manutenção preditiva, inspeção, monitoração”, assegurando assim a redução da 
variabilidade dos processos produtivos da empresa e extensão da vida útil dos seus ativos e garantia 
da integridade física do homem. 
 
 
Palavras Chaves: Manutenção, monitoração, inspeção 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
Cada vez mais as empresas são forçadas a adequarem os seus custos para se manterem 
competitivas no mercado. Diante deste cenário atual, a manutenção dos ativos da empresa é 
indispensável para a garantia da disponibilidade dos mesmos para a produção. A manutenção 
preditiva é um conceito novo e eficaz que vem de encontro com este contexto. Prever falhas e agir 
antecipadamente são algumas das vantagens das técnicas de predição. O mercado da manutenção 
preditiva tem crescido muito e poderosas ferramentas de monitoração são oferecidas às empresas. O 
PIMS (Plant Information Management System) é um bom exemplo de ferramenta preditiva. O grande 
desafio é saber qual a maneira mais eficaz de explorar estes sistemas de monitoração e este trabalho 
demonstra isto de forma muito pertinente. 
 
O projeto nomeado “PIMS do Pátio de Minérios” foi implementado na área de Pátio de Matérias 
Primas da ArcelorMittal Tubarão e foi desenvolvido com a participação conjunta dos técnicos,  
especialistas e uma empresa contratada especializada em automação industrial. O seu objetivo 
principal é permitir o acompanhamento em tempo real de todas as variáveis de processo 
possibilitando ao usuário uma maior capacidade de diagnose antes da tomada de decisão.  
 
As características principais deste projeto são evidenciadas abaixo: 
• Visualização geral do Pátio de Minérios numa mesma tela. 
• Possibilidade de acompanhamento de tendências de equipamentos. 
• Co-relacionamento entre variáveis como: a tensão, corrente, temperatura e vibração de motores. 
• Rápida visualização dos motivos das falhas a partir de links definidos. 
• Análise de falhas em rotas de forma através de subdivisão em áreas. 
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As telas foram desenvolvidas com o layout semelhante a tela de operação, de modo a possibilitar ao 
técnico maior agilidade na tomada de decisão. A estrutura do aplicativo permite que seja possível 
realizar abertura de outras telas, tendências, links e alarmes ao manusear o cursor sobre a tela 
gráfica, permitindo desta forma  uma perfeita navegação sobre as diversas telas. 
 

2. A FERRAMENTA 
O PIMS é um sistema capaz de adquirir dados de processo em diversas fontes, armazenar-los num 
banco de dados históricos e os disponibilizar através de diversas formas de representação. A 
ferramenta apresenta tabelas, gráficos de tendência e sinópticos e elimina as ilhas de informação, 
concentrando em uma única base de dados, informação sobre todos os aspectos de uma planta. A 
capacidade de gerar outros dados através de cálculos e de armazená-los por longos períodos de 
tempo sem ter que enviá-los a um mainframe constitui um grande ganho para o analista de 
processos. Ele deixa de depender do pessoal do departamento de informática e passa a gerar 
relatórios sem ter que se preocupar se o dado se origina num CLP, ou SDCD.  
 
Na Figura (I), é demonstrado o modelo de gestão de dados usado na ArcelorMittal Tubarão, onde são 
evidenciados os níveis de relacionamento dos dados. Entre os níveis 1 e 2 estão contemplados os 
sistemas de operação e supervisão da planta. Neste projeto o PIMS está inserido entre os mesmos. 
As informações são coletadas diretamente dos PLC’s e podem ser disponibilizadas para o SISMANA 
(Sistema de Manutenção). 

 
I – Modelo de gestão de dados 
Fonte: ArcelorMittal Tubarão 

 

3. METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento deste projeto foi necessário realizar pesquisas de campo, documental e 
levantamento. Todas as variáveis foram disponibilizadas nos PLC’s existentes e a definição de qual 
variável utilizar foi um fator baseado na experiência dos usuários.  
 
Para confecção das telas contratou-se uma empresa especialista no assunto, o que beneficiou muito 
na qualidade do projeto. O profissional teve que conhecer todo o processo, através de visitas à área, 
leitura de manuais e desenhos. Na pesquisa de campo, foi observado o funcionamento dos 
equipamentos diante as variadas condições operacionais para definir a melhor forma de montagem 
das telas. 
 

4. PROJETO MONITORAÇÃO 
A necessidade de implementação de técnicas de manutenção preditiva foi um fator preponderante 
para a instalação do sistema de monitoração concebido no projeto. Grande parte dos motores 
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elétricos já possuía dispositivos para monitoração on-line de: corrente, temperatura e vibração. A 
integração entre o dispositivo de campo bem sensoriado, os PLC’s e os sistemas de supervisão, 
facilitaram a construção do sistema (II). 
 

 
II – Sistema de Monitoração PIMS 

Fonte: ArcelorMittal Tubarão 
 
Para o acesso ao Sistema do Pátio, foi disponibilizado na Tela Principal da empresa um link para 
acesso, mantendo o padrão já encontrado para as demais áreas (III). 
 

 
III – Tela Principal do PIMS 

Fonte: ArcelorMittal Tubarão 
 
Ao acessar o link o executante tem uma visão geral do sistema (IV), onde todos os equipamentos são 
visualizados com o status de funcionamento ligado ou desligado, o que facilita uma visão macro do 
sistema. Nesta tela estão também disponíveis os links para as telas auxiliares como as telas de 

Motores com 
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Vibração e 
Temperatura 

Dados fornecidos 
ao Usuário 

Sinais Digitais e 
Analógicos no PLC  

SISTEMA DE MONITORAÇÃO PIMS 
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Unifilares, Indicação de Temperatura, alarme de incêndio, porta aberta e presença de água nas Salas 
Elétricas, e o diagrama da rede de comunicação do Pátio. A tela Geral foi elaborada sendo baseada 
na tela principal do sistema supervisório utilizada pela operação, a fim de obter-se um sistema o mais 
amigável possível. 
 

 
IV – Tela Principal do PIMS 
Fonte: ArcelorMittal Tubarão 

 
As telas de subáreas (V) têm a finalidade de facilitar as pesquisas relacionadas às rotas de transporte 
de material. Em função da complexidade do sistema, era necessário para o sistema apresentar dados 
mais detalhados relacionados às rotas, como os status de ligado, desligado, habilitada, defeito, entre 
outros. Foi usada a mesma filosofia de divisão usada no sistema de supervisão. 
 

 
V – Tela Subáreas 

Fonte: ArcelorMittal Tubarão 
 
As telas dos equipamentos foram elaboradas com a visão de disponibilizar o máximo de informações 
disponíveis na tela. Equipamentos mais complexos (VI) tiveram seus dados, como temperatura, 
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vibração, corrente, tensão, etc, disponibilizados de forma bem organizada o que facilitou bastante o 
manuseio do sistema. 
 

 
VI – Tela da Correia Transportadora CT-H40 

Fonte: ArcelorMittal Tubarão 
 
Cada tela de equipamento, por sua vez possui um link para acessar a tela de tendência das variáveis 
do mesmo (VII). 
 

 
VII – Tela de Tendência de Dados da CT-H40 

Fonte: ArcelorMittal Tubarão 
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Para as máquinas móveis (VIII) foram desenvolvidas telas onde as informações principais estivessem 
disponíveis em uma tela principal e através de sub-telas o usuário poderia se aprofundar na pesquisa. 
 

 
VIII – Tela da Máquina Móvel SR-03 

Fonte: ArcelorMittal Tubarão 
 
Telas auxiliares (IX, X, XI) foram confeccionadas objetivando a fornecer as informações referentes às 
Salas Elétricas, como por exemplo, a situação das portas de entrada da sala, a temperatura interna, 
alarmes de incêndio, presença de água nas galerias, diagramas unifilares e da rede de comunicação. 
Informações de controle diário do inspetor, disponíveis na tela de seu computador de trabalho. 
 

 
IX – Tela Auxiliar “Alarme Água nas Galerias” 

Fonte: ArcelorMittal Tubarão 
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X – Tela Auxiliar “Unifilar Sala Elétrica 4” 

Fonte: ArcelorMittal Tubarão 
 
 

 
XI – Tela Auxiliar “Diagrama de Rede” 

Fonte: ArcelorMittal Tubarão 
 

5. CASOS PRÁTICOS 

5.1. MONITORAÇÃO DE MÁQUINA MÓVEIS 
Uma atenção especial no projeto foi dada para a confecção das telas das máquinas móveis. Todas as 
informações disponibilizadas pelo sistema de controle foram inseridas ao sistema. Para maior 
organização dos dados foram criadas telas com cada parte integrante da máquina, o que facilitou ao 
usuário inspecionar e identificar defeitos de forma bem transparente e rápida (XII).  
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XII – Tela Máquinas Móveis “SR3” 

Fonte: ArcelorMittal Tubarão 
 
Nas telas da Translação (XIII) e Giro (XIV) o usuário pode visualizar a distribuição dos motores e 
obter dados como posicionamento da máquina, velocidade e corrente dos mesmos a qualquer 
instante, o que facilita a inspeção do equipamento que nem sempre está disponível para coleta de 
dados. 

 

 
XIII – Tela Translação SR3 

Fonte: ArcelorMittal Tubarão 
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XIV – Tela Giro SR3 

Fonte: ArcelorMittal Tubarão 
 

5.2. ANÁLISE DE PARTIDAS DE MOTORES 
Uma nova técnica desenvolvida com a implementação da ferramenta PIMS, foi a verificação do 
número de partidas de um equipamento em determinado espaço de tempo (XV, XVI). Tal 
necessidade surgiu após a uma ocorrência de queima de um motor de 440V, no qual foram 
identificadas inúmeras partidas, o que provocou danos ao isolamento. Esta técnica foi associada na 
rotina de inspeção dos equipamentos e vai contribuir para a identificação de futuras falhas.  
 

 
XV – Análise de Partidas de uma Correia Transportadora” 

Fonte: ArcelorMittal Tubarão 
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XVI – Análise de Partidas de uma Correia Transportadora” 

Fonte: ArcelorMittal Tubarão 

6. RESULTADOS 
Os resultados foram muitos satisfatórios. As aplicações da ferramenta são inúmeras e à medida que 
se manuseia o sistema, se descobre uma nova técnica de pesquisa. Foi possível com a 
implementação do projeto, agilizar as pesquisas de falhas, antever a futuros problemas ocorridos nos 
equipamentos. Um fator importante foi à integração entre as equipes de manutenção mecânica e 
elétrica e também a operação. 
 
A inserção desta ferramenta na rotina do inspetor possibilitou um aumento de qualidade e diminuição 
do tempo de exposição ao risco de ambientes agressivos. 
 

7. CONCLUSÃO 
Com o projeto implementado na área o usuário pode desenvolver o seu lado criativo, pois o sistema é 
aberto e possibilita a criação de telas pessoais para diversas análises. A cultura da análise preditiva 
fica mais evidente, e melhora consideravelmente a qualidade da manutenção.  
 
A importância das técnicas de manutenção preditiva associadas às novas tecnologias é evidenciada 
nas aplicações de utilização da ferramenta PIMS. “Ter o equipamento na mão” é o termo que 
podemos atribuir ao grande resultado de todo este trabalho. 
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