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RESUMO 

 

A adaptação da indústria à Quarta Revolução Industrial é a grande tendência para os próximos 

anos. As empresas mais atentas à essa realidade já vem buscando investir na criação de novas 

tecnologias e produtos para seus clientes bem como aplicar os conceitos da Indústria 4.0 em 

suas próprias plantas. As empresas de geração de energia também vem buscando adequar a 

operação e manutenção de seus ativos à estes novos conceitos. Este trabalho versará sobre 

algumas das novidades trazidas pela Indústria 4.0 para a realização da manutenção em usinas 

hidrelétricas e fará um comparativo com o que está sendo implementado em uma empresa de 

energia que administra 20 pequenas centrais hidrelétricas na Região Sudeste do Brasil.    

Palavras-chave: Indústria 4.0, manutenção, hidrelétricas, tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The adaptation of industry to the Fourth Industrial Revolution is the big trend for years to come. 

Companies that are more aware of this reality are already seeking to invest in the creation of 

new technologies and products for their customers, as well as apply Industry 4.0 concepts in 

their own plants. Power Generation companies are also seeking to adapt the operation and 

maintenance of their assets to these new concepts. This paper will cover some of the innovations 

brought in by Industry 4.0 for the maintenance of hydroelectric plants and will make a 

comparison with what is being implemented in an energy company that manages 20 small 

hydroelectric plants in the Southeast region of Brazil. 

Key-words: Fourth Industry, maintenance, hydroeletric, technology. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A energia elétrica mantém as sociedades industriais em funcionamento. Somente se 

houver energia disponível em quantidade suficiente será possível produzir e transportar bens e 

satisfazer as necessidades básicas do ser humano. No início do século XXI, a produção de 

energia a partir de fontes renováveis ganhou terreno. Cerca de um sexto de toda a eletricidade 

produzida no mundo provém de hidrelétricas. As pequenas centrais hidrelétricas são 

precursoras do crescimento econômico e do desenvolvimento social, pois garantem um 

suprimento local e estável de energia. Descentralizadas, as pequenas centrais hidrelétricas são, 

por vezes, a única forma amigável ao meio ambiente de prover energia para a iluminação, a 

preparação e o resfriamento de alimentos, assim como para o estímulo econômico de regiões 

afastadas (VOITH, 2016).  

A Indústria 4.0 é caracterizada pela incorporação de emergentes tecnologias de 

informação ao ambiente de produção, promovendo substanciais ganhos de produtividade e 

flexibilidade e transformando a natureza do trabalho industrial. Mais do que isso, seus impactos 

atingem toda a esfera empresarial, política, econômica e social, o que faz com que, não por 

acaso, venha sendo taxada como a quarta revolução industrial (TESSARINE et al, 2018). 

Ela é caracterizada por máquinas que se comunicam de forma autônoma umas com as 

outras, pela utilização de sensores em máquinas para capturar enormes volumes de dados, pela 

rápida análise dos dados para a formulação de ideias viáveis para a tomada de decisão, pela 

utilização da tecnologia de informação e de comunicação (ICT) no ambiente industrial e pelo 

estabelecimento de uma infraestrutura de comunicação que dê suporte à distribuição de dados, 

ideias e de ações (FLEMMING, 2016). 

A “Indústria 4.0” promete levar a automação e os serviços ao próximo nível, ao 

fornecer fluxos constantes de dados operacionais que podem ser analisados remotamente, e 

utilizados para melhor prever as necessidades de manutenção. Os significativos benefícios 

relacionados, já que novas soluções exigem investimentos, é a redução no risco de quebras e, 

portanto, menos paradas, maior confiabilidade da usina e modos operacionais mais flexíveis 

(VOITH, 2016). 

Além do fator custo, ainda existem problemas relacionados à carência de eficiência no 

que tange o gerenciamento da energia elétrica. Influenciada tanto por motivos naturais quanto 
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humanos, a distribuição e geração de energia sofreu um grande impacto causado tanto por 

condições climáticas, como as secas, quanto pelo crescente consumo da população e um outro 

motivo que é o desgaste dos materiais utilizados nas ligações das usinas, que ocasiona 

intermináveis números de manutenções (FRACARIE et al. 2015), aumentando o orçamento da 

empresa destinado à reparo, minimizando a disponibilidade da usina e tornando-a menos 

competitiva. 

Neste cenário, ressalta-se a importância do conceito de indústria 4.0 ou quarta 

revolução industrial, que tem promovido a integração de sistemas ciberfísicos, fundindo o real 

com o virtual e conectando sistemas digitais, físicos e biológicos (SCHWAB, 2016) integrando 

as instalações de produção, sistemas de armazenagem, logística e até requisitos sociais para o 

estabelecimento das redes globais de criação de valor (WANG et al, 2015). Mais 

especificamente, as soluções da indústria 4.0 terão o potencial para ajudar os operadores de 

instalações hidrelétricas: aumentando a disponibilidade da instalação, reduzindo os custos e o 

trabalho de manutenção/serviços e reduzindo custo e risco graças a uma maior infraestrutura de 

segurança e proteção (FLEMMING, 2016). 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Até a década de 1950 as organizações não se preocupavam com concorrência e 

demanda. O ritmo de mudanças na sociedade era relativamente lento e uniforme (TAVARES, 

2007). Após a Segunda Guerra Mundial inicia-se um novo cenário com o aumento da demanda 

por diversos tipos de produtos. Inicia-se uma forte mecanização da indústria e aumenta-se a 

complexidade das instalações. 

Nesta época de rápidas mudanças, as organizações devem estar sempre sondando por 

novos cenários, novos concorrentes, mudanças constantes nos requisitos, mudanças nas 

tendências dos negócios, tecnologias inovadoras, aumento da complexidade dos sistemas, 

exigências ambientais mais rigorosas, entre outros. Todos estes desafios devem ser enfrentados 

pela organização como um todo e com todos os recursos que possui, ou seja, ninguém e 

nenhuma função administrativa e produtiva podem ficar à margem ou indiferente, sem fazer o 

seu melhor esforço (ESPINOSA, 1992). 

Com os crescentes avanços tecnológicos e expansão das indústrias e prestadoras de 

serviço, cresce também a competitividade nos mais diversos segmentos, e não é diferente no 

setor de energia. A melhor solução para tal competitividade é buscar ferramentas de 
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gerenciamento da manutenção que as direcionem para uma maior competitividade através da 

qualidade e produtividade do serviço prestado (KARDEC, 2004) e o gerenciamento da 

manutenção faz parte dessa busca por maior competitividade pois a integridade dos 

equipamentos passou a ser uma questão estratégica, visto que atualmente uma indisponibilidade 

operativa pode representar, em termos de custos, muito mais do que custaria reparar a própria 

falha (MENDES, 2002) principalmente no que se refere às utilities, que é o caso de empresas 

dos setores de produção, transporte, distribuição e comercialização de energia (eletricidade e 

gás) e água, tendo como principal atributo ser essencial e, em caso de falha, ser crítico para a 

sociedade (MCNABB, 2005). 

Devido à importância do setor de geração de energia elétrica e a necessidade de 

melhoria contínua do setor, é que foi definido que neste trabalho será feito uma revisão 

bibliográficas sobre os temas propostos e um levantamento de algumas das tecnologias já em 

utilização em empresas de energia brasileiras. 

As tecnologias advindas com a quarta revolução industrial impactam o setor de 

manutenção e gestão de ativos por meio de soluções que facilitam o gerenciamento dos sistemas 

de produção, proporcionando uma maior capacidade de operação e de planejamento, além de 

possibilitar a antecipação e detecção de problemas (NGI, 2017). Além disso, a capacidade de 

tomada de decisão a partir de cenários variados, fundamentada em dados obtidos pelos sistemas 

inteligentes, promovem vantagem competitiva por ser capaz de atuar de maneira 

descentralizada e atendimento individual de necessidades de clientes, motivada pelo potencial 

flexível que essas fábricas possuem (LECCHI, 2019). 

Devido à essa importância do bom exercício da manutenção visto o impacto que ela 

causa nos resultados da empresa e do advento do conceito de indústria 4.0 é que surgiu a 

necessidade de avaliar a adequação e incorporação das novidades trazidas pela indústria 4.0 na 

manutenção das usinas hidrelétricas da empresa em estudo. Com a descrição entre algumas das 

tecnologias de indústria 4.0 existentes no mercado e as que são aplicadas na empresa em estudo.  

1.3 ESCOPO DO TRABALHO  

Neste estudo, será feita uma revisão bibliográfica do tema proposto: indústria 4.0 na 

manutenção das usinas hidrelétricas. Depois, será feito um levantamento das tecnologias 

oriundas da indústria 4.0 que são aplicáveis à manutenção de usinas hidrelétricas. 

Posteriormente uma descrição daquelas que são empregadas na empresa. As informações 
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obtidas a partir de entrevistas realizadas com os funcionários da empresa (aqui citados com 

nomes fantasia) que ocupam cargos coorporativos e portanto, são conhecedores da estratégia 

da organização.  

O resultado esperado é um diagnóstico à respeito do posicionamento da empresa como 

usuária das tecnologias características da indústria 4.0 na manutenção. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é levantar as principais tecnologias de manutenção 

características da indústria 4.0 e realizar algumas considerações acerca da incorporação destas 

tecnologias na manutenção em usinas hidrelétricas brasileiras. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

1) Conceituar indústria 4.0 e manutenção em usina hidrelétrica; 

2) Detalhar algumas das principais tecnologias oriundas da Quarta Revolução Industrial 

que são empregadas na execução da manutenção em hidrelétricas; 

3) Realizar um panorama de aspectos da quarta revolução industrial na manutenção 

de usinas hidrelétricas. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Com relação ao objetivo, este trabalho é classificado em explicativo, uma vez que visa 

proporcionar maior familiaridade com o fato ou fenômeno, a fim de torná-lo mais claro. 

Envolve um levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudo 

de caso (VOLKWEIS, 2015). 

No que se refere à abordagem, este trabalho é classificado como qualitativo, pois 

considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. Identifica e analisa dados 

não mensuráveis numericamente, como sentimentos, sensações, percepções, intenções. Não 

utiliza recursos estatísticos (VOLKWEIS, 2015). 

Com relação às técnicas de coleta de dados, é classificado como qualitativo, pois o 

embasamento será feito através de bibliografia disponível na rede e entrevistas não estruturadas 

(VOLKWEIS, 2015). 

Sobre a técnica e procedimentos de análise dos dados, neste trabalho será aplicada a 

análise de conteúdo, que é utilizada principalmente para análise qualitativa das entrevistas, das 
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observações, das questões abertas em questionários etc., buscando o significado dos dados 

coletados (VOLKWEIS, 2015). 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho contém cinco capítulos, divididos da seguinte forma: 

Capítulo 1: introdução do trabalho contendo considerações iniciais, justificativa, 

escopo do trabalho, elaboração dos objetivos, metodologia e estrutura do trabalho. 

Capítulo 2: dedicado à exposição do referencial teórico sobre indústria 4.0 e 

manutenção.  

Capítulo 3: intitulado ‘Indústria 4.0 na manutenção de usinas hidrelétricas’. Este 

capítulo se dedica à apresentar tecnologias na área de automação e manutenção preditiva para 

hidrelétricas. 

Capítulo 4:  considerações finais sobre o estudo realizado.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A INDÚSTRIA 4.0 E AS NOVAS 

TECNOLOGIAS DA MANUTENÇÃO 

Este capítulo possui quatro tópicos. O primeiro deles, abordará detalhes acerca da 

origem do termo indústria 4.0 bem como suas características. No segundo tópico, serão feitas 

considerações sobre a Indústria 4.0 no Brasil e no mundo. O terceiro tópico versará sobre a 

Indústria 4.0 no setor elétrico e no quarto tópico, uma explicação sobre as modalidades de 

manutenção em usinas hidrelétricas será feita.  

2.1 INDÚSTRIA 4.0 - ORIGEM E CARACTERÍSTICAS 

Nas últimas três décadas, o desenvolvimento das tecnologias de informação (TI) e a 

sua integração nos processos de produção trouxeram benefícios ao nível de toda cadeia de valor. 

A evolução na capacidade das tecnologias alavancou a produtividade industrial, reduzindo os 

custos de produção e fornecendo soluções eficazes para atender os clientes com qualidade, 

velocidade e melhor custo/benefício (CHENG et al., 2015). Neste cenário, tem origem a quarta 

revolução industrial, chamada de indústria 4.0 e é considerada o futuro paradigma da produção, 

pois, neste modelo, novas tecnologias são empregadas para integrar máquinas e humanos em 

cadeias de valor compondo uma rede de entidades (plantas industriais) localizadas em posições 
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geograficamente distribuídas (dispersas), e que devem fornecer serviços e produtos de forma 

autônoma (ZUHLKE, 2010) e/ou desassistida. 

O advento da 4ª revolução industrial se deu na edição de 2011 da Feira de Hannover, 

na Alemanha, onde o conceito da Indústria 4.0 começou a ser revelado ao público em geral. A 

iniciativa, fortemente patrocinada e incentivada pelo governo alemão em associação com 

empresas de tecnologia, universidades e centros de pesquisa do país, propõe uma importante 

mudança de paradigma em relação à maneira como as fábricas operam nos dias de hoje. Nessa 

visão de futuro, ocorre uma completa descentralização do controle dos processos produtivos e 

uma proliferação de dispositivos inteligentes interconectados, ao longo de toda a cadeia de 

produção e logística. O impacto esperado na produtividade da indústria é comparável ao que 

foi proporcionado pela internet em diversos outros campos, como no comércio eletrônico, nas 

comunicações pessoais e nas transações bancárias (RIZZO, 2019). 

A figura 1, apresenta os períodos correspondentes à ocorrência das primeira, segunda, 

terceira e quarta revolução industrial bem como a tecnologia chave de cada período e o 

paradigma de produção de cada época.  

Fonte: (BORTOLINI et. al, 2017) 

Pela figura 1, percebe-se que a primeira revolução industrial aconteceu no período de 

1780 à 1860, tendo como principal tecnologia a energia à vapor, máquinas e ferramentas e como 

paradigma da época a produção artesanal. A segunda revolução industrial durou o período de 

1870-1950 sendo a eletricidade sua principal inovação e a produção em massa a referência da 

Figura 1 - Etapas da Revolução Industrial 
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época. Entre 1970-2000 houve a terceira revolução industrial, marcada pela eletrônica, início 

da tecnologia da informação e automação. Nas fábricas, ainda imperava o modelo de produção 

em massa. A partir de 2000 aproximadamente, teve início a quarta revolução industrial, que 

dura até os dias de hoje e tem como grande inovação a internet das coisas e demais 

características relacionadas às recentes tecnologias que serão tratadas com mais detalhes 

adiante. O paradigma da produção da quarta revolução industrial é a produção personalizada.  

De acordo com LIFFLER & TSCHIESNER (2013), esta quarta fase da 

industrialização foi incentivada por cinco motivos: 

1) A aumento surpreendente da quantidade de dados gerada;  

2) A necessidade de conectividade e do poder dos computadores;  

3) O aparecimento de Business Intelligence e Analytics;  

4) As novas formas de interação homem-máquina tais como as interfaces de toque 

e sistemas de realidade aumentada;  

5) As melhorias na transferência de instruções digitais para o mundo físico, tais 

como a robótica avançada e a impressão 3D. 

A Figura 2 relaciona as tecnologias digitais que já vem fermentando há algum tempo 

e são consideradas os pilares da Indústria 4.0. Algumas ainda não estão prontas para serem 

aplicadas em grande escala, mas muitas já chegaram a um ponto em que seu alto grau de 

confiabilidade e seus menores custos começam a fazer sentido para aplicações industriais 

(MCKINSEY, 2018). 
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Fonte: WEG, 2019 

A Indústria 4.0 pode ser encarada também como sinônimo da manufatura avançada 

(MDIC, 2016) resultado da incorporação e do desenvolvimento de um conjunto de tecnologias 

de base digital. De acordo com a definição do governo norte-americano no documento A 

National Strategic Plan for Advanced Manufacturing, a manufatura avançada pode ser definida 

como “uma família de atividades que dependem do uso e coordenação de automação, 

informação, computação, software, sensores e redes, e / ou façam uso de materiais de ponta e 

capacidades emergentes habilitadas pelas ciências físicas e biológicas, por exemplo a 

nanotecnologia, química e biologia. Trata-se de duas maneiras novas para a fabricação de 

produtos já existentes, bem como para a fabricação de novos produtos surgindo de tecnologias 

novas e avançadas” (NSTC, 2012). 

As mudanças propostas pela manufatura avançada/indústria 4.0 têm um avanço 

exponencial da capacidade dos computadores, uma imensa quantidade de informação 

digitalizada e novas estratégias de inovação. De acordo com Azevedo (2017) tem como 

benefícios também: 

a) Redução de custos; 

Figura 2 - Nove pilares da Indústria 4.0 
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b) Economia de energia; 

c) Aumento de segurança; 

d) Conservação ambiental; 

e) Redução de erros; 

f) Fim do desperdício; 

g) Transparência nos negócios. 

A definição do conjunto de tecnologias que compõe a indústria 4.0 e manufatura 

avançada, pode variar na percepção de diferentes analistas, mas se resumem no indicado na 

Figura 3. 

As tecnologias mais relevantes características da quarta revolução industrial, presentes 

na figura 2, serão explicadas com mais detalhes abaixo:   

Internet das coisas (IoT) – A Internet das Coisas nada mais é que uma extensão da 

internet atual, que proporciona aos objetos do dia-a-dia (quaisquer que sejam) se conectarem à 

internet, com capacidade computacional e de comunicação. A conexão com a rede mundial de 

computadores viabilizará, primeiro, controlar remotamente os objetos e, segundo, permitir que 

os próprios objetos sejam acessados como provedores de serviços (SANTOS, 2016). Para 

Cassagras (2012) a Internet das Coisas é definida como uma infraestrutura de rede global que 

interliga objetos físicos e virtuais explorando a captura de dados e capacidade de comunicação, 

sendo compatível com a internet atual. Esta estrutura serve como base para o desenvolvimento 

de serviços e aplicações, capacidade de identificação de objetos específicos, o sensoriamento e 

conectividade. A internet das coisas criara um mundo onde os objetos físicos se integrarão sem 

problemas na rede de informações, e onde estes objetos podem se tornar participantes ativos 

em processos, os serviços estarão disponíveis para se integrar com estes dispositivos 

inteligentes pela internet, podendo requisitar informações associadas a eles, e alterar seus 

estados, levando em conta a segurança e privacidade (HALLER, 2009). Já o EPoSS conceitua 

IoT como uma rede composta por "coisas" ou "objetos" com identidade, personalidades virtuais 

operando em espaços inteligentes e se comunicando com usuários e com o ambiente (KELLER, 

2016).  A internet das coisas como uma parte integrada da internet do futuro, que pode ser 

definida com uma infraestrutura de rede global e com capacidade de auto-configuração onde as 

"coisas" físicas e virtuais tenham identidades, atributos físicos (VERMESAN et al, 2009).  

Sensores e Atuadores – os sensores são dispositivos capazes de identificar e registrar 

informações sobre variáveis físicas ou químicas de um ambiente. Por exemplo, identificam e 

registram informações sobre temperatura, pressão, umidade, presença de produtos químicos, 
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dimensões físicas, características físicas dos produtos etc. Essas informações são processadas 

por controladores que acompanham e gerenciam a produção. Os atuadores são dispositivos 

capazes de gerar uma ação, de comandar um movimento, e dessa forma atuam no processo de 

produção. Os sensores e os atuadores estão na base de processos de automação digital 

(VERMULM, 2018).  

Big Data – É um campo emergente onde a tecnologia inovadora oferece alternativas 

para resolver os problemas inerentes que aparecem quando se trabalha com dados massivos, 

oferecendo novas maneiras de reutilizar e extrair valor a partir de informações (AKERKAR, 

2014). É o processamento e armazenamento de grandes bases de dados estruturados e não 

estruturados. Dispor de dados passou a ser muito importante para o tratamento computacional 

com o objetivo de analisar processos e tomar decisões, mesmo que apenas uma parte dos dados 

seja analisada (VERMULM, 2018). Mell (2011) define o termo big data como um enorme 

conjunto de dados, em que a grande massa de dados é não estruturada e necessita de análise em 

tempo real. O termo big data trata a inabilidade das tradicionais arquiteturas de dados em 

eficientemente manusear uma grande quantidade de dados, sendo requerido uma arquitetura 

escalável para, de modo eficaz, armazenar, manipular e analisar. De acordo com Taurion (2015), 

as características do big data implicam em uma nova arquitetura conhecida como “Vs” do Big 

Data, que são: 

a) Volume (tamanho do conjunto de dados); 

b) Variedade (dados a partir de múltiplos repositórios, domínios ou tipos); 

c) Velocidade (taxa do fluxo de dados); 

d) Variabilidade (Coerência no conjunto de dados). 

 

Computação em Nuvem – os serviços de computação em nuvem utilizam 

computadores, servidores e toda infraestrutura necessária para processar e armazenar bases de 

dados. Essa infraestrutura é compartilhada e acessada através da internet, a partir de diversos 

dispositivos de acesso, tais como computadores, tablets e celulares (VERMULM, 2018). A 

expectativa é que a computação em nuvem venha a se tornar global e prover serviços para as 

massas que vão desde o usuário final que hospeda seus documentos pessoais na internet até 

empresas que terceirizam toda infraestrutura de TI para outras empresas (SOUSA et al, 2009). 

Inteligência Artificial – A inteligência artificial (IA) possibilita que máquinas 

aprendam com experiências, se ajustem a novas entradas de dados e performem tarefas como 

seres humanos. A IA existe desde a década de 50, porém, na Indústria 4.0 ela tem se revelado 
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como o meio pelo qual se torne possível o aprendizado de máquina (SAS, 2019). Com essas 

tecnologias, os computadores podem ser treinados para cumprir tarefas específicas ao processar 

grandes quantidades de dados e reconhecer padrões nesses dados. É uma disciplina científica 

que utiliza as capacidades de processamento de símbolos da computação com o fim de encontrar 

métodos genéricos para automatizar atividades perceptivas, cognitivas e manipulativas, por via 

do computador. Possui uma vertente de investigação fundamental acompanhada de 

experimentação, e uma vertente tecnológica, as quais, em conjunto, estão a promover uma 

revolução industrial: a da automatização de faculdades mentais por via da sua modelização em 

computador, o deep learning. É área da computação que permite que máquinas tomem decisão 

autonomamente. Para tanto é necessário dispor de grandes bases de dados, capacidade de 

processamento de informações e computação em nuvem. A inteligência artificial viabiliza que 

produtos e processos produtivos tomem decisões sem a interferência humana (VERMULM, 

2018). 

Tecnologias de Comunicação sem Fio – são sistemas constituídos por equipamentos, 

dispositivos, componentes e por softwares que viabilizam a comunicação de voz e de dados 

sem fio. Essas tecnologias permitem grande mobilidade dos agentes dos processos produtivos, 

permitindo tanto a comunicação intraplanta industrial, como corporativa, integrando diferentes 

sites da empresa, como extrafirma, ao possibilitar a comunicação entre empresas (VERMULM, 

2018). 

Sistemas Integrados de Gestão – são diferentes softwares de gestão que integram 

diferentes atividades de uma unidade industrial, que aumentam a eficiência da gestão produtiva, 

comercial ou financeira da empresa ou que integram diferentes unidades produtivas de uma 

mesma corporação (VERMULM, 2018). A adoção de novas tecnologias como IoT, Big Data 

Analytics e Computação em nuvem criou uma enorme dependência em relação à comunicação 

em alta velocidade. Como exemplo, é possível citar as aplicações de IoT, que têm características 

de geração de pequenos dados em grande volume e em rápida velocidade, e necessitam de uma 

comunicação em alta velocidade, assim como a computação em nuvem necessita de alta 

velocidade para poder processar e armazenar. Neste sentido, a comunicação 5G, que possui 

características de alta taxa de comunicação e baixa latência, consegue transmitir esses dados de 

forma rápida e barata (LIN; LIN; TUNG, 2016). 

Robótica – os robôs são equipamentos de automação industrial controlados 

automaticamente, podendo ser programados e reprogramados a distância e com maior ou menor 

grau de autonomia, isto é, sem a necessidade de intervenção humana. Robôs mais avançados 
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são equipados com diferentes dispositivos e programas, que permitem a tomada de decisão 

diante de alterações das variáveis consideradas no processo de produção, e podem interagir com 

os trabalhadores engajados em um determinado processo produtivo (VERMULM, 2008).  

Novos Materiais – há nova geração de materiais que podem ser nanoestruturados. A 

nanotecnologia diz respeito à uma nova técnica dedicada ao estudo e controle das propriedades 

da matéria à escala nanométrica: um nanômetro (milionésima parte do milímetro) é o 

comprimento de uma pequena molécula. Trata-se de algo tão pequeno que uma estrutura 

nanodimensionada tem de ser ampliada mais de 10 milhões de vezes para ser apreciada em 

pormenor a olho nu, que possuem aplicações diversas e que estão contribuindo para o 

desenvolvimento das novas tecnologia da indústria 4.0 (SILVA,2006).  Estes novos materiais 

estão sendo desenvolvidos para aplicações eletrônicas que estão viabilizando aumento da 

capacidade de processamento e de armazenamento de dados com baixos custos relativos 

(VERMULM, 2018). 

É preciso saber que as alterações trazidas pela indústria 4.0 serão verificadas em ambos 

os lados da cadeia de abastecimento, tanto no nível das exigências dos clientes como dos 

parceiros de negócio. De acordo com Klaus Schwab (2016)  no seu Livro “the fouth Indústrial 

Revolution” são quatro as principais alterações esperadas na Indústria em geral:  

a) Alterações nas expectativas dos clientes;  

b) Produtos mais inteligentes e mais produtivos; 

c) Novas formas de colaboração e parcerias;  

d) A transformação do modelo operacional e conversão em modelo digital. 

 

Palma et. al (2017) completam que a indústria 4.0 é norteada por princípios, que 

influenciarão toda a linha de produção e produtividade da empresas e indústrias, quais sejam:  

Interoperabilidade: Os sistemas, semelhantes ou não, deverão se comunicar de forma 

transparente;  

Virtualização: Os processos físicos serão monitorados de forma virtual; 

Descentralização: Por meio de sistema Ciberfísico, os sistemas deverão tomar 

decisões próprias;  

Operação ou Trabalho em Tempo Real: o monitoramento do trabalho é feito em 

tempo real, o que permite uma reação rápida em caso de desvio;   
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Orientação a Serviços: Os serviços da empresa, através da IoS  (Internet, Tecnologia   

de   produção,   Personalização   etc.) estarão disponíveis   para   outros participantes, internos 

e externos;   

Sistema Modular: caracterizado  pela  flexibilidade  de  adaptação às  mudanças de 

requisitos ou de características do produto. 

Abaixo, segue uma tabela na qual estão resumidos os pontos principais deste item, são 

eles: motivações, pilares, benefícios e princípio da Indústria 4.0. 

 

Fonte: a autora 

2.2 A INDÚSTRIA 4.0 NO BRASIL E NO MUNDO 

Somente na área de Inovação e Tecnologia existem dados que mostram que o Brasil 

ainda se encontra na 69ª posição no ranking das economias com maiores capacidades e sucesso 

de inovação, segundo o Índice Global de Inovação (DUTTA, LANVIN, e WUNSCH-

VINCENT, 2017) e conforme apresentado na figura 7. Outros dados do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC, 2018) mostram que gastos em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) ainda são baixos (US$ 43 bilhões de dólares gastos em 2015 pelo 

Brasil) quando comparados a outros países (valores da China em 2015 equivalem a US$ 407 

bilhões e dos Estados Unidos, US$ 496 bilhões). 

MOTIVAÇÕES PILARES BENEFÍCIOS

Aumento da geração de dados Robôs Redução de custos

Necessidade de conectividade Simulações Economia de energia

Aparecimento do Business Analytics Sistemas integrados Aumento de segurança

Novas interações homem-máquina Internet das coisas Redução de erros

Realidade Aumentada Cybersegurança Diminuição de desperdícios

Melhoria na transferência de instruções digitais Computação em nuvem Transparência nos negócios

Impressão 3D Aumento da qualidade de vida

Realidade Aumentada

Big data

Sensores e atuadores

Inteligência artificial

CARACTERÍSTICAS DA INDÚSTRIA 4.0

Tabela 1- Resumo das informações sobre Indústria 4.0 
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Figura 3 - Ranking do índice global de inovação 

 

Fonte: Universidade Cornell, INSEAD e OMPI, 2017 

Além disso, o relatório "Readiness for the Future of Production Report 2018" (WEF, 

2018) mostra o país na 41ª posição em termo da estrutura de produção, referente à atual linha 

de base de produção do país e na 47ª posição nos vetores de produção da indústria, referente 

aos principais facilitadores que posicionam um país para capitalizar a Quarta Revolução 

Industrial para transformar sistemas de produção 

De acordo com o documento escrito pela FIRJAN, quando da ocasião do evento 

“Indústria 4.0 no Brasil: oportunidades, perspectivas e desafios” em 21 de agosto de 2018, o 

Brasil precisa seguir 4 passos para alcançar destaque no caminho rumo à indústria 4.0 (FIRJAN, 

2019), são eles: 

1) A indústria deve enxugar seus processos produtivos: as empresas precisam adotar 

métodos consagrados como manufatura enxuta, eficiência energética e produção mais limpa. 

Ao enxugar seu processo produtivo, as indústrias passam a conhecer melhor suas deficiências 

e oportunidades de melhorias antes de implantar a digitalização. Digitalizar gargalos produtivos 

potencializa os ganhos de produtividade que se deseja com a adoção das novas tecnologias.  

2) A indústria deve requalificar trabalhadores e gestores: os profissionais da indústria 

brasileira precisam ser requalificados, pois serão eles os responsáveis pela atualização 

tecnológica do setor. É fundamental que os trabalhadores estejam aptos a introduzir práticas 

inovadoras e ágeis nas empresas. Para isso, é necessário que eles tenham conhecimento sobre 

as novas tecnologias digitais, sobre técnicas de programação e análise de dados, assim como 

sejam capazes de resolver problemas complexos, por meio das chamadas competências 

socioemocionais, as softskills. É cada vez mais importante que os profissionais sejam criativos 
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e empreendedores, com capacidade de liderança e de comunicação.  

3) A inserção na indústria 4.0 deve-se iniciar por tecnologias já disponíveis e de baixo 

custo: a Indústria 4.0 deve ser vista, antes de tudo, como instrumento para as empresas 

entenderem o que está ocorrendo no seu chão de fábrica. O uso de sensores e de tecnologias 

como internet das coisas, computação em nuvem e big data já estão disponíveis a custos 

acessíveis e podem ajudar gestores a compreender melhor eventos que ocorrem na produção. 

Técnicas de inteligência artificial também permitem agir com antecedência, antevendo 

problemas como quebras de equipamentos e planejar manutenções preditivas. Com isso, é 

possível aumentar a disponibilidades de recursos essenciais e a produtividade das empresas. 

Homem e máquina devem trabalhar lado a lado para tornar o sistema produtivo cada vez mais 

eficiente.  

4) A indústria deve investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação: Inovar é vencer. 

As empresas mais competitivas são as que mais investem em inovação. A indústria precisa 

inovar, visando à implantação de fábricas inteligentes, flexíveis, ágeis e conectadas com suas 

cadeias de fornecimento. A indústria brasileira deve e precisa ousar no desenvolvimento de 

produtos inteligentes e conectados, que utilizem tecnologias disruptivas, capazes de afetar o 

mercado internacional. Unir a solidez de grandes indústrias à criatividade de startups de base 

tecnológica nesse processo de inovação é um dos caminhos mais promissores na resolução de 

soluções para problemas globais. 

A Confederação Nacional das Indústrias, CNI (2017) acredita que  a Indústria  4.0 

provocará  uma  série  de consequências e  mudança  de  concepção  da  política  industrial 

para o Brasil, das quais destaca: 

a) A redução das vantagens comparativas espúrias, que tenderão a ser solapadas pelos 

ganhos de produtividade decorrentes da adoção  das  novas tecnologias,  com a 

possibilidade  de  redefinir fatores determinantes de localização de investimentos 

produtivos;  

b) A ampliação da cooperação entre agentes econômicos,  cujas operações serão cada 

vez mais integradas;  

c) O reforço da competitividade que se estabelece entre sistemas produtivos, que   

incluem empresas, fornecedores, clientes e ambiente;  

d) O estabelecimento de novos modelos de negócios e de inserção nos mercados, com 

a possível redefinição de setores de atividade econômica; 

e) A ampliação da escala dos negócios;  
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f) O surgimento  de  novas  atividades  e  novas  profissões,  que demandarão  

adaptações  no  padrão  de  formação  de  recursos humanos. 

No que se refere à importância e aplicação da Indústria 4.0 em outros países, vale 

destacar as práticas existentes na Alemanha, Estados Unidos, China, Japão e Coréia do Sul.                      

Na Alemanha, o desenvolvimento da Indústria 4.0 é tratado como prioritário para o 

país ampliar sua competitividade. O tema é abordado em um conjunto de ações de instituições 

e de empresas. O relatório Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 

4.0, da Academia Alemã de Ciência e Engenharia (ACATECH), lançado em 2013, é uma dessas 

iniciativas. O relatório estabelece estratégia para o país se tornar o principal fornecedor de 

tecnologias de produção inteligentes e integrar a produção com outros países líderes, com o 

objetivo de acompanhar tecnologias e gerar padrões (CNI, 2016). 

Os Estados Unidos por sua vez, lançaram, em 2012, a Advanced Manufacturing 

Partnership (AMP), formada por representantes de empresas, universidades, governo e 

institutos de pesquisas para discutir e apresentar propostas para o desenvolvimento da Indústria 

4.0 no país. Essa iniciativa está aliada às medidas de reindustrialização desenvolvidas na última 

década nos EUA. Em 2014, o grupo apresentou o “Report to the President. Accelerating U.S. 

Advanced Manufacturing”, com uma série de medidas para o desenvolvimento das tecnologias 

associadas a esse modo de produção. O relatório propõe, ainda, a implementação de um plano 

estratégico nacional para Indústria 4.0 (CNI, 2016). Até outubro de 2017, nove institutos 

haviam sido criados. Juntos, têm mais de 800 membros e 147 projetos de P&D, além de 

programas educacionais. Os investimentos federais foram de US$ 600 milhões e atraíram mais 

US$ 1,2 bilhão do setor privado (FIESP, 2017). 

Na China, o 12º Plano Quinquenal (2011-2015) apresenta a Indústria 4.0 como um dos 

sete temas emergentes apoiados pelo governo, estabelecendo cinco setores como prioritários: 

equipamentos modernos, automotivo, siderúrgico, petroquímico e construção naval (CNI, 

2016). Existem duas políticas principais oriundas da Indústria 4.0 na China: Internet Plus - 

lançada em 2015 que planeja investir US$ 4,4 bilhões em startups e tecnologias, e a Made in 

China 2025, considerado o primeiro passo de um plano de três estágios para impulsionar a 

indústria e o potencial inovador da China ao longo de 35 anos. O objetivo é fazer da China uma 

líder mundial. No momento, a China vê os principais fabricantes do mundo divididos em três 

níveis, com os Estados Unidos no topo, Japão e Alemanha no segundo nível e a China no 

terceiro. O plano é chegar no segundo nível até 2025 e ser líder do segundo nível até 2035, e 
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finalmente se tornar primeiro nível em 2049 (centenário da fundação da Nova China), no 

coração dessa política industrial está a Quarta Revolução Industrial (FIESP, 2017). 

No Japão, o National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) 

criou, em 2008, o Advanced Manufacturing Research Institute (AMRI), composto por uma 

gama de grupos de pesquisas que têm como objetivo a troca de conhecimento e 

desenvolvimento de projetos conjuntos. Na Coréia do Sul, foi criado o Korea Advanced 

Manufacturing System (KAMS), projeto que tem como objetivo desenvolver novos processos 

e tecnologias para gerenciamento e integração de sistemas manufatureiros. O projeto foi criado 

pelo Korea Institute of  Industrial Technology (KITECH) com apoio do Ministério do 

Comércio, Indústria e Energia e do Ministério da Ciência e Tecnologia (CNI, 2016). 

Por fim, No Brasil, o Ministério das Comunicações criou, no final de 2014, a Câmara 

Máquina a Máquina (M2M) e Internet das Coisas, com objetivo de desenvolver o “Plano 

Nacional de Comunicação M2M e Internet das Coisas”. A Câmara é composta por uma gama 

de associações e Ministérios, dividida em diversos subgrupos, sendo um deles o de 

Produtividade Industrial e Indústria 4.0, do qual a CNI faz parte. Recentemente, o Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI) criaram o Grupo de Trabalho de Indústria 4.0, com a 

participação de diversas instituições, entre elas a CNI, com objetivo de elaborar o plano de ação 

para Indústria 4.0 no Brasil (CNI, 2016). Outra oportunidade para o Brasil é que, diferentemente 

das outras revoluções industriais, que foram percebidas como revolução anos depois da 

implementação de tecnologias disruptivas, pela primeira vez, as transformações são 

premeditadas e as políticas industriais de cada país conduzem os rumos dessa transformação no 

mundo (FIESP, 2017). 

2.3 A INDÚSTRIA 4.0 NO SETOR ELÉTRICO 

A indústria 4.0 surgiu paralelamente ao crescimento da implementação da chamada 

quarta geração dos sistemas de fornecimento de energia elétrica, as smart grids (BEZERRA et 

al, 2018). 

O conceito de Smart Grid diz respeito à uma convergência acentuada entre as 

infraestruturas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e a infraestrutura de 

processamento de dados e comunicações digitais. A última irá operar como uma Internet de 

Equipamentos, conectando os denominados IEDs (Intelligent Electronic Devices) e trocando 
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informações e ações de controle entre os diferentes segmentos da rede elétrica (FALCÃO, 

2010). 

Algumas das características geralmente atribuídas à Smart Grid de acordo com Galvin 

(2009) são:  

a) Auto-recuperação: capacidade de automaticamente detectar, analisar, responder e 

restaurar falhas na rede;  

b) Empoderamento do consumidor: habilidade de incluir os equipamentos e 

comportamento dos consumidores nos processos de planejamento e operação da 

rede;  

c) Tolerância a ataques externos: capacidade de mitigar e resistir à ataques físicos e 

ciberataques;  

d) Qualidade de energia: prover energia com a qualidade exigida pela sociedade 

digital; 

e) Acomodar uma grande variedade de fontes e demandas: capacidade de integrar de 

forma transparente (plug and play) uma variedade de fontes de energia de várias 

dimensões e tecnologia;  

f) Reduzir o impacto ambiental do sistema produtor de eletricidade: reduzindo perdas 

e utilizando fontes de baixo impacto ambiental;  

g) Viabilizar e beneficiar-se de mercados competitivos de energia: favorecer o 

mercado varejista e a microgeração;  

h) Uso de dispositivos de eletrônica de potência: dispositivos capazes de controlar o 

sistema de energia elétrica com a velocidade e precisão dos microprocessadores, 

porém atuando em níveis de potência milhões de vezes maior;  

i) Sistema Integrado de Comunicação: permite comunicação instantânea entre todos 

os equipamentos críticos do sistema, permitindo o monitoramento, controle e 

correção;  

j) Uso de sensores: redes de sensores inteligentes.  

Essa reunião de diferentes tecnologias necessita do desenvolvimento de novas técnicas 

de controle, automação e otimização da operação do sistema elétrico, com alta inclinação para 

o uso de técnicas de resolução distribuída de problemas, fundamentada na utilização de multi-

agentes (FALCÃO, 2010). Mais especificamente, de acordo com Galvin et. al (2009) poderão 

ser alcançadas através da introdução das seguintes áreas de inovação tecnológica: 
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a) Automação e controle digital da rede elétrica, utilizando controles eletrônicos 

inteligentes, capazes de antecipar-se a perturbações e corrigi-las antes que as 

mesmas ocorram;  

b) Introdução de medição inteligente com a capacidade de funcionar como um portal 

inteligente do consumidor que permitirá a disponibilização de sinais de preço e 

outras informações;  

c) Integração de um grande número de fontes de geração e armazenamento de energia 

de pequena e média capacidade, intermitentes ou contínuas, permitindo ao 

consumidor comprar e vender energia da rede;  

d) Profissionais altamente capacitados pois com o advento da indústria 4.0, está 

havendo também uma mudança na dimensão do trabalho, que foi alterada conforme 

os sistemas de produção foram evoluindo. A cada revolução industrial o perfil 

exigido dos trabalhadores foi se modificando, passando do trabalho manual para o 

intelectual (AIRES; FREIRE; SOUZA, 2016), o que exigiu que as empresas se 

preocupassem com a formação de seus funcionários. 

2.4 MANUTENÇÃO EM USINA HIDREL ÉTRICA 

Uma usina hidrelétrica é uma obra de engenharia que usa a força das águas para gerar 

energia. A energia potencial gravitacional que se converte em energia cinética é obtida pelo 

represamento da água, esse represamento provoca a pressão que converte energia hidráulica em 

energia mecânica, essa energia mecânica é transferida para a turbina hidráulica que será 

convertida em energia elétrica; a energia elétrica produzida é transmitida para uma ou mais 

linhas de transmissão, interligadas à rede de distribuição (GOUVEIA, s.d.). 

A reestruturação do setor elétrico no Brasil, o recente avanço tecnológico e as 

crescentes exigências do mercado consumidor impuseram às empresas de geração de energia 

elétrica padrões mais rigorosos de qualidade, continuidade e segurança. Tornou-se imperativo 

para a área de manutenção, principal responsável pela qualidade da energia e pela 

disponibilidade dos equipamentos, conhecer os recursos disponíveis, dominar técnicas 

avançadas, realizar o inter-relacionamento entre sistemas, utilizar sistemas informatizados para 

histórico e análise dos dados dos equipamentos e para o planejamento dos trabalhos de 

manutenção e utilizar de índices para comparação e controle (SOUZA, 2008).  
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Moubray et. al (2000) definem a manutenção como o conjunto de ações que permitem 

manter ou restabelecer um bem a um estado operacional específico ou, ainda, assegurar um 

determinado serviço. E, segundo definição do dicionário de engenharia de produção (BUSSO, 

2005), “manter” significa efetuar operações que possibilitem conservar o potencial do 

equipamento ou sistema, para garantir a continuidade e a qualidade de seu serviço (produção). 

2.4.1 Manutenção Corretiva 

A primeira modalidade de manutenção nasceu no final do século XVIII, no início da 

primeira revolução industrial e esteve presente também na segunda revolução industrial, onde 

as máquinas a vapor e o uso da força hidráulica revolucionaram a indústria. Naquela época, a 

manutenção era essencialmente corretiva (limpeza, lubrificação após falhas) uma vez que a 

produtividade era prioritária e que os equipamentos eram simples e sobredimensionados 

(BORLIDO, 2017).  

A manutenção corretiva pode ser caracterizada como a atividade que existe para 

corrigir falhas decorrentes dos desgastes ou deterioração de máquinas ou equipamentos. São os 

consertos das partes que sofreram a falha, podendo ser: reparos, alinhamentos, balanceamentos, 

substituição de peças ou substituição do próprio equipamento (VIANA, 1991). Podemos citar 

entre as vantagens da manutenção corretiva, o fato de não exigir acompanhamentos e inspeções 

nas máquinas e como desvantagens a possibilidade das máquinas quebrarem-se durante os 

horários de produção e a necessidade de se trabalhar com estoques (WYRELSKI,1997) 

 De acordo com Souza (2008) o custo de manutenção corretiva aumenta fortemente à 

medida que os equipamentos vão envelhecendo. 

Vale ressaltar que, de modo particular em hidrelétricas, quando ocorre uma falha que 

demanda manutenção corretiva, existe a necessidade de desmontar a máquina geradora e/ou 

turbina para identificar melhor esta falha bem como sua origem e realizar os reparos específicos 

necessários para retornar com ela à operação. Se as peças de reparo não estiverem no estoque, 

elas devem ser encomendadas, a custo de mercado, e deve ser solicitado o envio expedito. 

Admitindo que a equipe de manutenção identifique corretamente o problema, o tempo e o custo 

requerido para desmontar, reparar, e remontar a máquina seria, pelo menos, maior do que teria 

sido requerido por um reparo planejado. Com um tempo maior para reparo, as perdas associadas 

às paradas de máquina serão consequentemente maiores (SOUZA, 2008). 
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2.4.2 Manutenção Preventiva 

Adiante, no fim do século XIX com a chegada da energia elétrica e a produção em 

massa, na terceira revolução industrial, notou-se alguma mudança relacionada à forma como 

era vista a manutenção, pois devido à escassez de recursos (uma vez que era um período pós-

guerra) e a um aumento da procura, tentou-se um aumento da produtividade tirando partido de 

bons funcionamentos das máquinas, pode-se dizer que nesta era nasceu a manutenção 

preventiva (BORLIDO, 2017).  

A manutenção preventiva é caracterizada por ser a modalidade focada em evitar que a 

falha ocorra, através de manutenções em intervalos de tempo pré-definidos. Segundo SLACK 

(2002), a manutenção preventiva “visa eliminar ou reduzir as probabilidades de falhas por 

manutenção (limpeza, lubrificação, substituição e verificação) das instalações em intervalos de 

tempo pré-planejados”. As ações que, na tentativa de prevenir a ocorrência de falhas, são 

antecipadas através da substituição de partes do sistema constituem a manutenção preventiva, 

ou seja, refere-se ao plano de substituição de peças de equipamentos ou partes que podem falhar 

em operação, a menos que uma substituição seja feita a tempo. Neste contexto, a manutenção 

preventiva é apropriada para equipamentos cuja taxa de falhas cresce com o uso (GLASSER, 

1969). Auras e Moro (2016) afirmam que a manutenção preventiva é o estágio inicial da 

manutenção programada e deve obedecer a um padrão, estabelecendo paradas periódicas com 

o objetivo de executar os reparos devidamente programados e assim poder prolongar o tempo 

de vida útil de uma máquina. 

Segundo Nancabú (2011), uma vez que o objetivo da manutenção preventiva é a 

antecipação de falhas, e muitas vezes as mesmas exigem um trabalho árduo para serem 

mensuradas, faz-se necessária a elaboração de uma política de medidas preventivas estruturadas 

e que alcance os objetivos e metas estabelecidos. 

De acordo com a ABRAMAN (2013), Associação Brasileira de Manutenção numa 

pesquisa realizada em 2013, aproximadamente 5% do faturamento bruto da indústria é gasto 

com manutenção, dado que comprova que a manutenção tem relação direta com o lucro que a 

empresa obtém, ressaltando-se desta forma a necessidade de tratá-la como ponto relevante da 

estratégia da empresa. Segundo Mirshawa & Olmedo (1993), os custos gerados pela função 

manutenção são apenas a ponta de um iceberg. Essa ponta visível corresponde aos custos com 

mão-de-obra, ferramentas e instrumentos, material aplicado nos reparos, custo com 

subcontratação e outros referentes à instalação ocupada pela equipe de manutenção. Abaixo 
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dessa parte visível do iceberg, estão os maiores custos, invisíveis, que são os decorrentes da 

indisponibilidade do equipamento. 

No que se refere especificamente à manutenção preventiva, de acordo com a 

ABRAMAN, esta é a modalidade de manutenção que mais consome homem-hora das empresas, 

como se vê na figura 4: 

Figura 4 - Percentual de homem-hora por tipo de manutenção 

Fonte: ABRAMAN, 2013 

É possível perceber na figura 4, que os valores de homem-hora consumidos na 

manutenção preventiva são, em alguns anos, quase 40% acima do valor consumido com a 

manutenção corretiva. Entretanto, esta modalidade é melhor do que a corretiva na maioria dos 

casos, pois há uma melhor relação custo- benefício quando a manutenção é tratada de forma 

preventiva, em vez de situações de descontrole do processo produtivo pela falta de manutenção 

(CHIU et al, 1996) e necessidade, possivelmente, de uma corretiva, e através da figura é 

possível perceber que as empresas vem aprendendo isso ao longo dos anos, dada a diferença no 

valor investido em cada modalidade. Porém, há um certo limite de gasto em manutenção 

preventiva, a partir do qual, não é prudente continuar o investimento pois servirá apenas para 

aumento do custo total da empresa. Essa relação pode ser observada na figura 5: 
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Fonte: MIRSHAWA et al, 1993 

Na figura 5 é possível verificar que conforme o nível de manutenção aumenta, 

reduzem-se os custos decorrentes de falhas nos equipamentos, porém, aumentam-se os custos 

para realizar a manutenção em si. Por isso, é necessário encontrar o ponto ótimo onde o custo 

total seja minimizado, e isso acontecerá quando os custos com a manutenção preventiva e os 

custos decorrentes de falhas forem mínimos também. 

A redução do desempenho do equipamento, que traz a diminuição da qualidade e da 

produtividade, pode ser evitada com políticas adequadas de manutenção que garantam a 

eficiência do equipamento. A falta dessas políticas, além da redução da capacidade do processo, 

acarreta paradas efetivas do equipamento, reduzindo a sua disponibilidade. A disponibilidade 

dos equipamentos depende da confiabilidade e da manutenibilidade por eles apresentadas 

(WILLIAMS, 1994). Segundo dados da ABRAMAN, em 2013, houve indisponibilidade das 

unidades operativas de 6,15% para realização de manutenções, entretanto, este valor é inferior 

e incomparável à indisponibilidade que haveria caso houvesse uma quebra de equipamento e a 

necessidade de uma manutenção corretiva. 

O simples fato da manutenção preventiva reduzir o risco de paradas não programadas 

devido a falhas no equipamento já a coloca como uma opção melhor do que a manutenção 

corretiva em máquinas ligadas diretamente ao processo (MARCORIN et. al, 2003). A aplicação 

da manutenção preventiva, de acordo com Nancabú (2011), traz diversos benefícios para o 

ambiente fabril como, por exemplo, a redução da perda de produção, troca de manutenção de 

emergência por manutenção programada, o que reduz as horas extras, redução do pessoal de 

manutenção, melhor ambiente de trabalho e redução de custos de fabricação. 

Vale ressaltar que dentro do grupo de manutenção preventiva, existe uma modalidade 

Figura 5 - Custos versus nível de manutenção 
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intitulada ‘manutenção sistemática’. É um tipo de manutenção preventiva na qual, com a 

aplicação de critérios estatísticos, recomendações do fabricante e conhecimentos práticos sobre 

o equipamento é estabelecido um programa de inspeções e intervenções com intervalos fixos 

(ABNT NBR 5462, 1994). 

2.4.3 Manutenção Preditiva 

A manutenção preditiva é a modalidade oriunda da quarta revolução industrial. Nesse 

tipo de manutenção, as inspeções periódicas se limitam à monitoração de parâmetros que 

possam indicar o estado operacional de um sistema ou equipamento. Se a análise desses 

parâmetros indicar a existência de um funcionamento não adequado, estima-se a tendência 

evolutiva do defeito e programa-se uma parada de adequação (SOUZA, 2008). 

De acordo com a ABNT (1994), a manutenção preditiva ou controlada é a manutenção 

que permite garantir uma qualidade de serviço desejada, através da utilização de técnicas de 

análise de informações obtidas do processo ou equipamento, para reduzir ao mínimo a 

manutenção preventiva e corretiva, tornando-a, portanto, a melhor modalidade de manutenção 

na maioria dos casos. 

Na figura 6, pode-se observar um gráfico cujo eixo x é representado pelo tempo 

decorrente e o eixo y pela probabilidade de falha. O período 14 pode ser entendido como o 

momento em que algum parâmetro é lido como anormal e uma parada para adequação é 

programada e realizada no período 16. Caso ela não tivesse ocorrido, provavelmente a falha 

ocorreria no período 18, trazendo provavelmente maiores prejuízos do que o que fora causado 

pela manutenção no período 16. 

Figura 6 - Fases da manutenção preditiva 

 

 Fonte: Arauto Jr., 2004 
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O estabelecimento do diagnóstico, na figura 6 representado pelo período 14, é o 

resultado da análise dos valores dos parâmetros de acompanhamento determinando, com base 

em modelos de desgaste e informações anteriores sobre o equipamento, a origem e a gravidade 

de seus possíveis defeitos (OTANI et. al, 2008). 

Dentre os vários benefícios da manutenção preditiva, pode-se destacar os que foram 

levantadas por Schroeder (2017): 

Redução dos custos de manutenção: Os custos reais normalmente associados com a 

operação da manutenção podem ser reduzidos em mais de 50%. A comparação dos custos de 

manutenção incluem a mão de obra real e o “overhead” do departamento de manutenção, bem 

como o custo real de materiais de peças de reparo, ferramentas e outros equipamentos 

requeridos para manter o equipamento. 

Redução de falhas nas máquinas: O monitoramento regular das condições reais das 

máquinas e sistemas de processo pode reduzir o número de falhas inesperadas e catastróficas 

da máquina em uma média de 55%. A comparação usa a frequência de falhas inesperadas da 

máquina antes da implementação do programa de manutenção preditiva e a taxa de falha 

durante o período de dois anos após a inclusão do monitoramento de condições ao programa. 

Projeções indicam que pode-se chegar a reduções de 90%. 

Redução do tempo de parada para reparo: A manutenção preditiva reduz o tempo 

real necessário para reparar ou recondicionar os equipamentos da fábrica. Pode-se reduzir 60% 

do tempo médio para reparo. 

Redução no estoque de peças sobressalentes: A capacidade em se pré-determinar as 

peças defeituosas para reparo, ferramentas, e as habilidades de mão-de-obra requeridas, 

garantem a redução tanto em tempo de reparo quanto em custos. Os custos que envolvem 

estoque de partes sobressalentes podem ser reduzidos em mais de 30%. Ao invés de adquirir 

todas as peças de reparo para estoque, as plantas industriais tem tempo suficiente para 

encomendar as peças de reparo ou de substituição, conforme necessário. 

Aumento da vida das peças: A prevenção de falhas catastróficas, e a detecção 

antecipada de problemas da máquina e de sistemas aumenta a vida operacional útil do 

maquinário da planta industrial em uma média de 30%, após cinco anos de implementação de 

um sistema de manutenção preditiva.  

Aumento da produção: A disponibilidade de sistemas de processo aumenta após a 

implementação de um programa de manutenção preditiva baseado em condição. O aumento 

pode chegar a 30%. A melhoria se baseia estritamente na disponibilidade da máquina e não 
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inclui rendimento melhorado do processo. Entretanto, um programa preditivo completo, que 

inclui monitoramento de parâmetros de processo, também pode melhorar o rendimento 

operativo e, portanto, a produtividade das plantas de manufatura e de processo. 

Melhoria na segurança do operador: O aviso antecipado dos problemas da máquina 

e sistemas reduz o risco de falha destrutiva, que pode causar danos pessoais ou morte. Este 

benefício tem sido apoiado por várias empresas de seguro, que tem oferecido reduções em 

benefícios para fábricas e usinas que possuam um programa de manutenção preditiva baseada 

em condição.  

Lucro global: Os benefícios globais da gestão de manutenção preditiva melhoram 

substancialmente a operação global das fábricas de manufatura e de processo. O uso de técnicas 

de manutenção preditiva, baseadas em coletores de dados, reduz ainda mais o custo operativo 

anual dos métodos de manutenção preditiva.  

Em termos práticos, uma técnica de manutenção preditiva deve atender aos seguintes 

requisitos, de acordo com OTANI et. al (2008): a) Permitir a coleta de dados com o 

equipamento em funcionamento, ou com o mínimo de interferência possível no processo de 

produção; b) Permitir a coleta dos dados que possibilitem a análise de tendência. 

A manutenção preditiva possui poucas desvantagens para as empresas como contratar 

os profissionais especializados que entendam dos instrumentos de precisão que requer um 

investimento alto na manutenção periódica e nos equipamentos utilizados para realizar a 

medição que geralmente possuem um alto custo de aquisição (ALMEIDA, 2016). 

É válido ressaltar que dentre todos os tipos de manutenção nenhuma modalidade 

substitui outra, porém associadas uma da outra, trarão resultados positivos em termos de 

performances gerais nas gestões (SOUZA, 2008). 

Entretanto, de forma geral, analisando-se as empresas líderes, ou de sucesso, percebe-

se que essas organizações adotam, cada vez mais técnicas preditivas e a prática da engenharia 

de manutenção.  

Devido à influência que a manutenção tem, então, nas finanças, equipamentos e 

pessoal, conclui-se que ela deve ser encarada como um fator crítico de sucesso para alcance da 

estratégia da organização e como um significativo diferencial competitivo e deve estar 

direcionada ao suporte do gerenciamento e à solução de problemas apresentados na produção, 

lançando a empresa em patamares competitivos de qualidade e produtividade (KARDEC et. al, 

2001), pois além dos custos visíveis que as falhas causadas pela falta de manutenção provocam, 

existem também os custos da indisponibilidade, da perda de produção, da não-qualidade dos 
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produtos, da recomposição da produção e das penalidades comerciais, com possíveis 

consequências sobre a imagem da empresa (MIRSHAWA et. al, 1993) que não podem ser 

ignorados. 

A seguir, na tabela 2, um resumo à respeito dos tipos de manutenção que foram 

apresentados neste subitem. 

Fonte: a autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRETIVA PREVENTIVA PREDITIVA

Período Final do século XVIII Final do século XIX Início do século XXI

Foco Correção de falhas Evitar que a falha ocorra

Monitoração de parâmetros 

que indicam necessidade de 

manutenção no equipamento

Técnicas

Reparo, alinhamento, 

balanceamento, substituição 

de peças, substituição do 

equipamento quando ocorre 

a falha

Limpeza, lubrificação, 

substituição e inspeção em 

intervalos de tempo pré-

planejados

Análise de óleo, ultrassom, 

análise de vibração, medição 

de espessura de conduto, 

termografia

Principais 

Vantagens

Não exige acompanhamento 

e inspeção das máquinas

Reduz riscos de paradas não 

programadas, aumento da 

disponibilidade, redução de 

perda de produção

Manutenção baseada em 

informação, redução de 

custos, redução de falhas

Principais 

Desvantagens

Possibilidade maior de 

quebra em horários 

produtivos

Realização de manutenção 

em equipamentos que não 

precisam necessariamente 

desta atenção

Dispêndio com contratação 

de profissionais 

especializados e 

equipamentos utilizados nas 

medições

Tabela 2 - Resumo dos tipos de manutenção 
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3. INDÚSTRIA 4.0 NA MANUTENÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS 

3.1 AS HIDRELÉTRICAS BRASILEIRAS E O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO 

A década de 1960 marcou o início dos esforços na estruturação de ações para 

desenvolver-se uma gestão da manutenção nas empresas de energia elétrica, que atendesse a 

continuidade de suprimento, a qualidade de energia e minimização dos custos de suprimento de 

energia. A otimização da gestão dos processos de manutenção dependeu do desenvolvimento e 

aplicação de metodologias e tecnologias que culminaram em bons resultados em outros 

segmentos industriais (NUNES, 2007). 

O processo decisório que envolve o início deste processo de atualização tecnológica 

citado acima, diz respeito às questões organizacionais estratégicas, já que os resultados 

operacionais das usinas hidrelétricas, influenciados pela gestão da manutenção das usinas, estão 

diretamente relacionados com o atendimento aos contratos de suprimento de energia elétrica e, 

por conseguinte, com a missão da empresa (NUNES, 2007). 

Há fatores internos e externos que influenciam a etapa de planejamento da atualização 

tecnológica. Os principais fatores externos são: a política governamental e as questões 

energéticas, a política ambiental, os requisitos externos oriundos da ANEEL - Agência Nacional 

de Energia Elétrica e ONS - Operador Nacional do Sistema, o mercado de energia elétrica e a 

estratégia empresarial (NUNES, 2007). 

Neste sentido, é possível perceber a movimentação de algumas empresas brasileiras 

de energia rumo à modernização da manutenção.  De acordo com o site corporativo da Itaipu 

Binacional1, usina hidrelétrica localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, 

no fim de 2018 ela figurava na quarta melhor posição de geração de energia de todos os tempos 

no seu ranking histórico. Para manter o status de maior geradora de energia limpa e renovável 

do mundo e garantir os bons resultados, a hidrelétrica vai passar por um processo de atualização 

tecnológica com duração prevista de 14 anos, com o objetivo tornar a usina 100% digital, com 

equipamentos de automação, controle e proteção integrados, no nível mais alto de 

desenvolvimento, a fim de proporcionar maior grau de confiabilidade, interoperabilidade, 

manutenibilidade, precisão e versatilidade dos processos e sistemas.  

                                                

1 Disponível em: < https://www.itaipu.gov.br/energia/geracao>. Acesso em: 15 out., 2019. 

https://www.itaipu.gov.br/energia/geracao
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Em 2018, de acordo com o site corporativo da empresa2, o Parque Tecnológico de 

Itaipu, PTI, criado pela Itaipu como fruto do projeto de expansão da Binacional, servindo como 

braço direito para transformar a região por meio de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 

sustentáveis, deu andamento a dez projetos na área de automação e simulação de sistemas 

elétricos. Um deles, por exemplo, é o desenvolvimento de um sistema de monitoramento dos 

transformadores da usina, peças consideradas críticas e que estão entre as mais caras do sistema 

de geração de energia. Associado a esse sistema, também foi desenvolvida uma plataforma de 

monitoramento que permite o acesso às informações da máquina pelos operadores da Itaipu em 

suas próprias estações de trabalho, evitando deslocamentos.  

Integrado à este grande projeto de modernização na Itaipu, haverá também um projeto 

de duração de 10 anos referente à modernização de alguns de seus equipamentos de manutenção 

que já possuem mais de 30 anos de uso. Este projeto será encabeçado pela empresa General 

Eletric juntamente com a CIE Sociedade Anônima e parte do projeto consistirá na 

modernização das pontes rolantes e pórticos, estruturas imprescindíveis para o erguer as peças 

de alto peso das usinas, como por exemplo turbinas hidráulicas e os hidrogeradores quando da 

necessidade de manutenção destas (ITAIPU, 2003). 

Em resumo, a GE fornecerá motores de corrente alternada, inversores de frequência e 

controladores lógicos programáveis, equipamentos que auxiliarão da automação das pontes e 

pórticos rolantes e ajudarão a prolongar a vida útil dos equipamentos por mais 20 anos. Esta 

atualização será o primeiro passo do projeto de modernização global da Itaipu. 

Uma outra empresa de energia de destaque no cenário nacional é a AES Tietê. De 

acordo com o site corporativo da empresa, ela faz parte de um dos principais grupos do setor 

de energia no país, a AES Brasil. A AES Tietê possui um parque composto por 10 hidrelétricas, 

com capacidade instalada de 2,65 mil megawatts (MW) e responde por cerca de 20% da energia 

gerada no estado de São Paulo e de 2% da produção nacional (AES, 2019). 

A AES Tietê faz parte de um grupo composto pela AES Uruguaiana (geração de 

energia), e AES Ergos (serviços para distribuição) e AES Tietê Integra que atua como 

comercializador varejista para clientes industriais e comerciais além de realizar serviços de 

gestão de energia e projetos de engenharia como: construção de subestação e linhas de 

transmissão e adequação de cabines. Além disso, as plantas da AES Tietê confirmam seu foco 

                                                

2 Disponível em: < https://www.itaipu.gov.br/tecnologia/parque-tecnologico-itaipu-pti>. Acesso em: 15 

out., 2019.  

https://www.itaipu.gov.br/tecnologia/parque-tecnologico-itaipu-pti
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em energia limpa e sustentável, assim como a Generation: a empresa conta com a geração de 

energia nas matrizes hidráulicas, solares e eólicas (AES, 2019). 

No que se refere à Indústria 4.0 e a absorção de tecnologias, é válido ressaltar que a 

AES Tietê possui uma Plataforma de Inovação 3 cujo objetivo é impulsionar negócios e 

alavancar o desenvolvimento de seus clientes por meio de uma grande rede de parceiros, como 

startups, universidades e institutos de pesquisas para que elas acessem os ativos da AES e criem 

com eles produtos e serviços para esse novo setor com foco em seis direcionadores tecnológicos 

muito prezados pela empresa, são eles: internet das coisas, armazenamento de energia, geração 

distribuída, soluções digitais em energia, ferramentas de confiabilidade e qualidade energética 

e gestão de energia.  

De acordo com o site do FIEP4, do sistema SENAI/SESI/IEL, uma das ações que 

comprova a disposição da AES Tietê de investir em tecnologias oriundas da indústria 4.0 em 

suas operações e também na manutenção de seus ativos é uma parceria realizada com a 

Unicamp e a empresa de sistemas de informação Venidera, uma tecnologia capaz de melhorar 

o rendimento das usinas hidrelétricas. O otimizador hidráulico, objetivo do projeto, aumenta a 

eficiência das usinas, possibilitando maior geração de energia com a utilização de menos água. 

Ítalo Freitas Filho, diretor de operação e manutenção da AES Tietê, explica que o otimizador 

Hidráulico funciona por módulos que centralizam funções específicas. Segundo ele, “a partir 

da associação entre esses módulos, é estruturado um sistema integrado de análise e otimização 

da operação e manutenção das usinas da AES Tietê”, afirma Freitas Filho. No total, são quatro 

módulos bases: otimizador, previsor, controlador de dados, componentes relacionados com a 

automação de quaisquer processos industriais.  O mais relevante a ser citado neste trabalho, é 

que o otimizador hidráulico também calcula qual a época mais favorável para as paradas 

programadas de manutenção, minimizando imprevistos nas máquinas em períodos não 

planejados. O módulo otimizador realiza o planejamento mensal das manutenções. Segundo 

Ítalo Freitas Filho, o processo de otimização faz previsões em um horizonte de 24 meses e 

considera as metas de produção de energia para o período, evitando quedas na produção. “As 

                                                

3 Disponível em: < https://www.aestiete.com.br/inovacao/ >. Acesso em: 19 out., 2019. 

4  Disponível em:< 

http://www.fiepr.org.br/observatorios/energia/FreeComponent21893content200597.shtml>. Acesso em: 18 out., 

2019. 

https://www.aestiete.com.br/inovacao/
http://www.fiepr.org.br/observatorios/energia/FreeComponent21893content200597.shtml
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decisões para as manutenções serão feitas por meio da combinação entre vazão turbinada, 

número de máquinas ligadas e vazão vertida de cada usina”, explica Freitas Filho.  

Além do uso do otimizados hidráulico, recentemente foi noticiado através do site 

Investe São Paulo5, que a AES Tietê incorporou mais uma tecnologia mais inovadora para 

aumentar a capacidade do sistema elétrico. Trata-se de um armazenamento de energia por 

baterias disponíveis no mercado mundial. O sistema foi implementado na usina hidrelétrica de 

Bariri (56 quilômetros de Bauru) e utiliza a plataforma Advancion da Fluence, uma joint-

venture global entre AES Corp. e Siemens, criada para oferecer ao mercado tecnologia de 

armazenamento e serviços de energia do mundo todo. Com o acentuado crescimento da 

participação de energias renováveis no Brasil, passou a ser necessário um sistema eficiente para 

integração com geração intermitente, como solar e eólica, que viabilizasse a flexibilidade de 

capacidade do sistema. Apesar de esta notícia não ter relação direta com a Indústria 4.0 na 

manutenção das hidrelétricas, ela foi citada aqui a fim de comprovar a inclinação da AES Tietê  

de incorporar as inovações da Indústria 4.0 às suas operações.  

Apesar da movimentação de algumas empresas brasileiras de energia hidráulica na 

busca pela atualização tecnológica, são levantados alguns desafios deste processo. Nunes 

(2007) destaca, por exemplo, a necessidade de realizar alterações na estratégia de manutenção 

visto que os sistemas eletrônicos, protagonistas do processo de atualização tecnológica nas 

empresas, normalmente contam com componentes ou conjunto de componentes redundantes 

para as funções principais. Ou ainda, como observa Moubray (2000), porque comumente estes 

sistemas (eletrônicos) estão sujeitos à falha do tipo oculta, esta situação exige, em determinadas 

situações, o manuseio de equipamentos de testes especiais de simulação das condições 

operativas e de conhecimento humano necessário em razão da atualização tecnológica dos 

sistemas técnicos. Os profissionais devem ser capacitados no que se refere ao funcionamento 

dos sistemas atualizados, para adaptar seu perfil às novas demandas, como o conhecimento para 

identificar as falhas funcionais dos sistemas técnicos atualizados. Nesse sentido, Machado e 

Mauro (2007) sugerem adotar-se a padronização dos sistemas digitais utilizados em uma 

instalação, visando promover facilidades para a execução das atividades de manutenção.  

Entretanto, pode-se destacar como principal vantagem da utilização de sistemas 

eletrônicos, ponto significativo da incorporação de inovações às hidrelétricas,  o ganho de maior 

                                                

5  Disponível em: < https://www.investe.sp.gov.br/noticia/usina-armazena-energia-em-bateria/>. 

Acesso em 13 nov. 2019. 

https://www.investe.sp.gov.br/noticia/usina-armazena-energia-em-bateria/
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versatilidade na operação, quando se compara a tecnologia digital com a tecnologia analógica. 

A evolução de uma tecnologia para a outra permite maior facilidade em promoverem-se futuros 

upgrades, interfaces com outros sistemas de controle e a adoção de automação de parâmetros, 

a partir do desenvolvimento de software aplicativos específicos (ERPI, 1999).  

A busca pela automação das operações e o desenvolvimento da manutenção preditiva 

nas usinas hidrelétricas foram os assuntos mais relevantes encontrados durante a pesquisa da 

aplicação da Indústria 4.0 na manutenção de usinas hidrelétricas. Essa constatação está presente 

na bibliografia apresentada desde o referencial teórico e também nos relatos dos funcionários 

da empresa Generation que foram entrevistados, cujas respostas serão detalhadas à frente. 

Entretanto, vale adiantar que a justificativa principal dada à necessidade de maior automação 

das usinas consistia na possibilidade de desassistir as plantas, o que será possível apenas quando 

a usina estiver toda automatizada e comandada remotamente.  

Por essa razão, à seguir, terá início a explicação da relação da Indústria 4.0 com a 

automação das hidrelétricas e, posteriormente, do desenvolvimento da manutenção preditiva. 

3.2  AUTOMAÇÃO DAS USINAS HIDRELÉTRICAS: UM RESULTADO DA 

INDÚSTRIA 4.0  

A automação baseia-se na aplicação de dispositivos que substituam o trabalho humano 

por sistemas de produção automáticas. A automação de processos industriais traz benefícios 

inegáveis em relação ao aumento da produtividade, redução de custos e melhoria da qualidade 

de uma forma global. De forma geral, os processadores e computadores são ferramentas 

essenciais na implementação de sistemas automáticos de produção. Estas áreas estão em 

constante evolução em função de novas tecnologias que introduzem a cada ano novos materiais, 

novas arquiteturas e configurações para a construção de dispositivos e equipamentos. 

De acordo com Oliveira (2019), os sistemas de produção automatizados, em sua forma 

mais ampla, são distribuídos em suas principais camadas, que são: a) Instrumentação de Campo; 

b) Controle;  c) Supervisão; d) Otimização;  e) Gestão; f) Integração. 

Comprovando o que fora dito no tópico anterior à respeito da forte relação entre a 

Indústria 4.0 e o desenvolvimento da automação em hidrelétricas, Soares e Motta (2007), de 

modo geral, constata que a atualização tecnológica ocorre de forma mais intensa na automação 

de processos industriais, na substituição de equipamentos eletroeletrônicos e na utilização de 

sistemas informatizados, fundamentalmente pela substituição da tecnologia analógica por 
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tecnologia digital. Essa situação tem exigido esforços adicionais para engenheiros, técnicos e 

outros profissionais da área de manutenção, ao exigir aperfeiçoamento e conhecimento técnico 

atualizado. 

De acordo com Andrade (2018), as principais mudanças na área de automação com o 

advento da Indústria 4.0 são: 

a) Rede digital de sensores – Os instrumentos de campo inteligentes utilizam 

protocolos digitais de comunicação, e é essencial utilizar apenas um tipo de 

padrão de comunicação para coleta dos dados, tais como uma rede 

WirelessHART ou PROFIBUS PA. 

b) Gateway/ Link devices – Todos os instrumentos de campo inteligentes devem ser 

conectados aos Gateways ou algum outro tipo de link.  

c) Rede Backbone – Protocolo baseado em Ethernet, responsável por fazer a 

comunicação entre as gateways com softwares ou sistema de controle. 

d) Cyber Security – Este nível é relevante para manter a segurança dos dados no 

campo. Muitas vezes rodando soluções independentes para evitar qualquer ação 

nos instrumentos de campo, pode-se citar como alternativas: a conexão na nuvem 

com historiador, rede fisicamente privada (PPN), zona desmilitarizada (DMZ) 

entre outros. 

e) Rede Backhaul  – Neste nível tem-se a conexão das informações da planta com 

uma solução na nuvem. Pode ser utilizado uma conexão via internet ou conexões 

do tipo de celular. Um IP é utilizado para fazer essa conexão externa com os dados. 

f) Solução na nuvem –  Solução remota que é responsável por salvar os dados em 

uma máquina virtual ou sistema de armazenamento. Um exemplo para solução 

cloud seria o Microsoft Azure. 

g) Aplicativos de análise – Soluções dedicadas para analisar performance de algum 

equipamento ou processo. Uma solução neste nível seria análise dos dados dos equipamentos 

implementados para monitoramento de energia da planta. Aqui tem-se todos os cálculos, 

gráficos e insights necessários com uma interface simples para interpretação dos dados. 

Mais especificamente sobre o sistema eletroenergético brasileiro, vale destacar que o 

governo em conjunto com institutos de pesquisa e desenvolvimento vêm investindo na 

automação das usinas hidrelétricas com o objetivo de minimizar os custos, principalmente de 

manutenção, otimizar a produção e aplicar as mudanças trazidas pela Indústria 4.0 (TONACO, 

2008). 
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Uma contribuição adicional importante dos sistemas de automação industrial é a 

conexão do sistema de supervisão e controle com sistemas corporativos de administração das 

empresas. Esta conectividade permite o compartilhamento de dados importantes da operação 

diária dos processos, contribuindo para uma maior agilidade do processo decisório e maior 

confiabilidade dos dados que suportam as decisões dentro da empresa para assim melhorar a 

produtividade (SMAR, 2002). 

A automação de processos, e nesse caso específico a automação de usinas hidrelétricas, 

envolve algumas etapas que devem ser cumpridas. Pode-se dizer que a primeira delas é a 

implantação de equipamentos digitais (sensores, transmissores, atuadores, e etc.) que coletem 

dados de operação (temperatura, pressão, nível e etc), esses dados podem ser adquiridos por 

meio de sensores ligados a redes industriais  e após serem processados poderão ser monitorados 

por um sinótico. Esse monitoramento garante ao usuário, que pode ser a equipe de operação 

e/ou manutenção, a visualização da condição atual de funcionamento dos equipamentos, visto 

que cada equipamento possui uma faixa ideal de valores predefinidos de operação (TONACO, 

2018). 

Outra tarefa que pode ser implementada junto com a automação do processo é a 

implantação de um sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) que seja capaz 

de atuar apontando falhas iminentes, sugerindo decisões de manutenção para os usuários, isso 

viabiliza o reconhecimento automático de padrões, que nesse caso específico pode ser 

entendido como detecção de alteração nos valores de operação. Esse sistema atuará diretamente 

na tomada de decisão e técnicas de inteligência artificial poderão ser utilizadas no 

desenvolvimento do sistema (TONACO, 2018).  

A norma IEC61850 tem por objetivo principal uniformizar o ambiente de supervisão, 

controle e configuração de usinas e subestações, facilitando a instalação, configuração e 

manutenção de dispositivos. Através dos recursos de inteligência artificial nela previstos é 

possível efetuar um prévio reconhecimento de padrões que podem indicar diversas situações 

específicas, como falhas, por exemplo, tanto no processo que está sendo supervisionado como 

nos equipamentos de supervisão (PRAXEDES, 2011).  

A conversão das usinas hidrelétricas para os moldes da IEC61850 deverá ser feita em 

duas fases, conforme explicação de Praxedes (2011) apresentadas a seguir: 

a) Na primeira fase, um equipamento a ser desenvolvido denominado concentrador 

deverá fazer a intermediação completa entre o ambiente IEC 61850 e o ambiente 

de controle de processos, supervisão e automação existente nas usinas 
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hidrelétricas. Entenda-se o ambiente IEC 61850 como os dispositivos do nível de 

estação, ou seja, o computador com a base de dados, a interface com o operador 

(IHM) e interfaces para comunicação remota. As interfaces para comunicação 

remota são também disponibilizadas pelo concentrador através dos canais para 

centro de operação com os protocolos padrão da área elétrica.  

b) Na segunda fase, deverá ser desenvolvido um equipamento denominado Unidade 

Conversora (UC), o qual permitirá a qualquer dispositivo e subsistema entrar em 

rede já no contexto da norma IEC 61850. Estes dispositivos e subsistemas incluem 

CLPs, demais dispositivos micro processados, dispositivos elétricos e 

eletromecânicos. A aquisição analógica deverá incluir também a amostragem em 

tempo real. 

De acordo com Praxedes (2011), a introdução da Norma IEC61850 no setor elétrico 

tem possibilitado o desenvolvimento de novos conceitos e filosofias de aplicação no ambiente 

de sistemas de automação de subestações e usinas hidrelétricas. Particularmente, os recursos de 

comunicação atualmente disponíveis oferecem novas soluções na integração de sistemas de 

proteção, controle, medição, monitoramento e supervisão de sistemas elétricos de geração, 

transmissão e distribuição. Além disso, um dos principais objetivos da nova  norma 

internacional IEC61850 é o de garantir a interoperabilidade entre dispositivos micro 

processados (IEDs) de diferentes fabricantes, permitindo o uso e a troca irrestrita de dados a 

fim de que sejam realizadas suas funcionalidades individuais.  

O conceito de interoperabilidade representa um dos pontos centrais para a adoção do 

conceito de Indústria 4.0 e está associado à capacidade de utilização, por parte do sistema ou 

processo, de informação de outro sistema por meio de padrões comuns (VERNADAT, 2007). 

Representa a comunicação entre dois ou mais sistemas ou componentes com o intuito de trocar 

informação e utilizá-la para determinado objetivo (BLANC-SERRIER et al, 2018). Um sistema 

interoperável deve englobar a presença de múltiplos atores ou múltiplos sistemas, e em segundo 

lugar deve ter como finalidade a realização de um conjunto de ações e por último o sistema 

deverá ter a capacidade de comunicar dados específicos para atores ou para utilização (BLANC-

SERRIER et al, 2018). 

Assim, por interoperabilidade entende-se a habilidade de dois ou mais dispositivos 

microprocessados de um mesmo fabricante, ou de fabricantes diferentes, de trocar informações 

e usar estas informações para uma correta cooperação. Por fim, é válido ressaltar que a Norma 

IEC61850 estabelece um padrão aberto, à prova de futuro, permitindo salvaguardar os 
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investimentos com relação aos fornecedores e acompanhar a tecnologia para futuras extensões 

de funções (PRAXEDES, 2011). 

A seguir, serão apresentadas outras tecnologias, conceitos e sistemas oriundos da 

Indústria 4.0 que impactam a manutenção e são aplicáveis às usinas hidrelétricas.  

3.2.1 Software regulador de mudanças de frequência em turbina 

Uma das soluções para redução da frequência de manutenção em turbinas de 

hidrelétricas estilo Kaplan e bulbo foi desenvolvida pela Voith Hydro, grupo tecnológico 

alemão que atua em todo o mundo, com um amplo portfólio de equipamentos, produtos e 

prestação de serviços industriais com tecnologias e serviços presentes em ativos que geram 1/4 

da eletricidade oriunda de hidrelétricas em todo o mundo (VOITH, 2019).  

O novo equipamento criado tem como foco a diminuição significativa do desgaste 

nessas turbinas quando operando em PFC, controle primário de frequência. O modo operacional 

de controle primário de frequência mantém o equilíbrio entre a geração e a demanda na rede 

elétrica por meio dos reguladores de velocidade das turbinas. Em caso de desvio de frequência, 

esta função automática e descentralizada ajusta a potência do gerador para garantir 

confiabilidade operacional em questões de minutos e segundos. O modo operacional de controle 

primário de frequência é utilizado para compensar flutuações de curto prazo na demanda 

elétrica dos consumidores, assim como para casos excepcionais, como panes na usina ou na 

linha de transmissão (VOITH HYDRO, 2016). 

A inovação consiste de um módulo de software instalado no regulador digital da 

turbina que filtra as pequenas mudanças de frequência. De acordo com Sven Brausewetter 

(2016), da equipe de P&D de Automação da Voith Hydro “As frequências da rede mudam o 

tempo todo, mas a potência de saída simplesmente não pode mudar com essa velocidade. Ao 

aplicar esse filtro, garante-se transições suaves entre maiores e menores potências geradas, 

contribuindo de forma efetiva à estabilização da rede, ao invés de saltos mais rápidos e 

acentuados”. 

 A combinação com o segundo módulo de software é onde entra a verdadeira inovação, 

acrescenta Brausewetter: “A relação entre as palhetas do distribuidor e as pás do rotor é 

conhecida como ‘on-cam’. Isso significa que todas as vezes em que a posição das palhetas do 

distribuidor muda, as pás do rotor precisam ser ajustadas para atingir a eficiência ideal da 
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turbina. O problema é que as pás do rotor são mais sensíveis a mudanças contínuas do que o 

distribuidor.  

A Voith Hydro desenvolveu um sistema que permite ao distribuidor manejar pequenas 

mudanças na potência de saída sem ajustar as pás do rotor. Caso a turbina já não esteja operando 

à sua eficiência ideal, são definidos os parâmetros adequados para assegurar que a perda de 

eficiência seja mínima. Simulações e testes práticos demonstraram uma redução significativa 

do número de mudanças direcionais do pré-distribuidor e das pás do rotor: no modo PFC, os 

movimentos das pás da turbina são tipicamente cortados por um fator de mais de 10, enquanto 

que os movimentos do distribuidor são cortados por um fator entre cinco e dez, reduzindo assim 

as tensões sobre os componentes mecânicos, aumentando a vida útil deles e reduzindo a 

periodicidade de manutenção.  

A Voith já instalou mais de 15 unidades por toda a Europa, incluindo três usinas 

hidrelétricas in Uglich e Miatlinskaya, de propriedade da empresa russa RusHydro; uma na 

usina de Budar-hals, no sul da Islândia, que é de propriedade e operada pela Landsvirkjun; e 

três usinas hidrelétricas ao longo do rio Danúbio, em Abwinden-Asten, Ybbs-Persenbeug e 

Freudenau. “Uma das maiores vantagens desta solução é que ela é 100% baseada em software, 

e não requer nenhuma mudança no projeto mecânico da usina; é um upgrade fácil de fazer,” 

afirma Brausewetter (2016). 

3.2.2 IO-link: internet das coisas na automação e cabeamento de hidrelétricas   

Uma outra tecnologia advinda da Indústria 4.0 que pode ser usada em hidrelétricas, é 

o cabeamento da barragem utilizando IO-link, ou seja, uma tecnologia que consiste na conexão 

dos sensores e atuadores existentes na barragem, equipamentos estes que fazem leituras úteis 

acerca do estado da barragem e auxiliam no diagnóstico de necessidade de manutenção. 

De abordo com Silveira (2018), o IO-Link é um poderoso padrão criado pela indústria 

da automação que funciona através de um protocolo de comunicação serial ponto a ponto. 

Diferentemente das redes atuais que permitem troca somente de eventos, o IO-Link se originou 

a partir da necessidade dos grandes fabricantes de projetar um protocolo de comunicação 

universal, simples e flexível para a troca de informações entre dispositivos. Assim, os principais 

fabricantes de sensores e empresas de fabricação de componentes para indústria como Sick, 

Murr e Balluff uniram-se para formar o consórcio internacional IO-Link que vem sendo 

apelidado de USB da indústria e tornando-se a grande aposta para o futuro da Indústria 4.0. 
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Zosel (2019) destaca que com a utilização do IO-link é possível conectar vários 

dispositivos inteligentes na rede a um único endereço e dessa forma permitir que mais 

dispositivos sejam conectados em uma rede. Exemplos de dispositivos inteligentes IO-Link são: 

blocos de E/S, conectores de bloco de válvulas, sensor de medição, sensor óptico, sensor de cor 

e sistemas RFID, áreas característicos da Indústria 4.0 conforme Figura 1, na página 18.  

O IO-Link também permite a substituição simples dos dispositivos, sendo capaz de 

baixar os parâmetros no dispositivo de substituição diretamente do controlador. Assim, as 

equipes de manutenção não precisariam gastar tempo precioso de produção para descobrir como 

reprogramar um dispositivo de ponta. 

O dado de entrada ou saída mostra o estado mais recente do sensor ou comunica o 

estado desejado do atuador. Ele é atualizado a cada ciclo de comunicação (geralmente em torno 

de 2 ms) e pode conter entre 1 bit e 32 bytes de informação, ressaltando-se aqui, o Big Data, 

inerente à Indústria 4.0 (ZOSEL, 2019). 

Os benefícios trazidos pelo IO-link consistem no fato de que os conectores e cabos 

padrão reduzem a complexidade da fiação, eliminando a necessidade de cabos diversos, 

conectores ou terminação personalizados. Vale ressaltar também que a parametrização do IO-

Link simplifica a nova configuração de sensores por meio de interfaces padronizadas. Além 

disso, os eventos do IO-Link ajudam a identificar problemas e possíveis erros de processo antes 

que eles ocorram. Por exemplo, um sensor pode enviar automaticamente uma notificação para 

um CLP, informando que suas baterias estão ficando fracas, permitindo a manutenção e 

evitando o tempo de inatividade da máquina (SILVEIRA, 2019). 

Um teste foi feito com a instalação da tecnologia IO-link na barragem de Mount Coffee 

na Libéria, no oeste da África. A barragem Mount Coffee localizada 30 quilômetros a nordeste 

da capital Monróvia teve sua construção finalizada em 1966, mas durante a Guerra Civil da 

Libéria, entre 1989 e 2003, foi quase totalmente destruída. Quando a Liberia Electricity 

Corporation (LEC) concedeu, em junho de 2014, o contrato de reconstrução a um consórcio 

internacional de empresas, já tinha literalmente crescido grama em várias partes da instalação. 

Até que a empresa de automação Andritz Hydro desenvolveu, juntamente com os técnicos da 

sede austríaca da Balluff, um conceito eletrônico pertinente que tinha como objetivo o 

cabeamento simples, a padronização e a modularidade (ZOSEL, 2019). 

As vantagens do IO-Link, se tornaram visíveis rapidamente: “Como é necessário 

conectar apenas cabos padronizados em vez de ter que passar cabos, menos da metade é gasta 

em relação ao que seria gasto se tivéssemos que passar os cabos. Com IO-Link, é possível testar 
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previamente cada módulo e só precisa conectar no local, isso reduz sensivelmente os custos", 

diz Berthold Wiesinger, engenheiro eletricista da  

Andritz Hydro (ZOSEL, 2019). Erros de cabeamento estão praticamente excluídos, pois o 

cabeamento IO-Link poupa espaço e cria um panorama geral. Empresas internacionais 

valorizam a vantagem de a IO-Link poder ser utilizada fundamentalmente com qualquer sistema 

de barramento: a estrutura completa abaixo do nível do barramento é sempre a mesma, apenas 

os nós devem ser adaptados conforme o país. 

De acordo com Zosel (2019) o mais significativo em termos de manutenção quando se 

fala de IO-link, é que ela garante uma melhor transparência através da emissão de mensagens 

de diagnóstico localizáveis de maneira unívoca, o que proporciona uma correção rápida de 

falhas e defeitos e com isso tempos muitos curtos de interrupção.  

Em Mount Coffee por exemplo, houve um problema com um hub de entrada durante 

a fase de inicialização: ele simplesmente foi trocado por um funcionário e implementado 

novamente. A seguir o hub recebeu seus dados do Master IO-Link, que armazenou os valores 

relevantes de parâmetros. Após uma curta interrupção, o sistema estava novamente pronto para 

operar com toda potência, diz Berthold Wiesinger. A IO-Link também é vantajosa, sobretudo, 

nos locais onde os sistemas não estão diretamente à porta de casa e uma grande parte das tarefas 

pendentes podem ser realizadas também por funcionários não especializados. Graças à IO-Link, 

a manutenção remota é possível até no nível de processo. Além de diagnósticos claros e medidas 

e instruções direcionadas em casos de falhas, os conceitos de manutenção preditiva são mais 

fáceis de colocar em prática. Este último benefício vai ao encontro da expectativa dos gestores 

de hidrelétricas no que se refere à possibilidade de desassistir as usinas, que só é possível por 

meio da automação dos sites (ZOSEL, 2019). 

3.2.3 Motor scan e relé inteligente 

A WEG é uma empresa do setor elétrico responsável pela criação dos equipamentos 

Motor Scan e relé inteligente. De acordo com o site corporativo da empresa6, ela foi fundada 

em 1961, a WEG é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, atuando 

principalmente no setor de bens de capital com soluções em máquinas elétricas, automação e 

tintas, para diversos setores, incluindo infraestrutura, siderurgia, papel e celulose, petróleo e 

                                                

6 Disponível em: < https://www.weg.net/institutional/US/pt/>. Acesso em: 13 de nov. 2019. 

https://www.weg.net/institutional/US/pt/
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gás, mineração, entre muitos outros. A WEG se destaca em inovação pelo desenvolvimento 

constante de soluções para atender as grandes tendências voltadas a eficiência energética, 

energias renováveis e mobilidade elétrica. Com operações industriais em 12 países e presença 

comercial em mais de 135, a companhia possui mais de 30 mil funcionários distribuídos pelo 

mundo.  

A WEG é uma das empresas do setor elétrico que mais investem em tecnologia e na 

aplicação dos conceitos da Indústria 4.0. Dia 03 de outubro de 2019 por exemplo, a empresa 

anunciou um acordo para aquisição de 51% do capital social da V2COM, empresa especializada 

em IoT (Internet of Things) e soluções completas de telemedição para sistemas de energia 

elétrica e Smart Grid (WEG, 2019). Participou em 15 de setembro de 2019 do 37º Encontro 

Econômico Brasil-Alemanha, presente no painel “Digitalização e Produtividade: soluções 

estratégicas para pequenas e médias empresas (PME’s)” e representada pelo gerente de 

Negócios Digitais Marcelo Cruzeiro. De acordo com Cruzeiro (2019):  

Para a WEG, a digitalização e a adoção das tecnologias de IoT como parte do 

processo de transformação da quarta revolução industrial é um importante 

caminho a ser trilhado pelas indústrias que desejam reduzir o tempo de 

inatividade, aumentar a produtividade e maximizar a utilização dos seus 

ativos.  

Cruzeiro destaca ainda que a indústria brasileira, especialmente as PMEs, não podem 

ficar à margem deste processo se desejam se manter competitivas em um mercado cada vez 

mais globalizado: “A WEG está preparada para continuar contribuindo com a indústria 

brasileira de forma significativa, com soluções sob medida para as PMEs”, destaca o executivo 

(CRUZEIRO, 2019). 

As manutenções são determinantes para a vida útil dos motores elétricos, afetando 

diretamente a produtividade industrial e os custos operacionais, daí a importância de implantar 

processos preventivos, e não somente os corretivos, afinal, o motor dificilmente quebra sem 

aviso prévio.  

Buscando atender às demandas de manutenção preditiva de máquinas elétricas até 

então pouco inspecionadas, a WEG desenvolveu uma solução de monitoramento de baixo 

custo: o WEG Motor Scan. O dispositivo capta os dados do motor relacionados à vibração, 

temperatura e horas de funcionamento, informações que podem além de captadas também 

monitoradas através do WEG Motor Scan, que fica acoplado ao motor e envia ao 

smartphone/tablet ou Gateway via Bluetooth® que, ao dispor de acesso à internet, encaminha 
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todas as informações para a nuvem onde a WEG IoT Platform oferece várias ferramentas de 

gestão da planta. 

A nova tecnologia é direcionada principalmente à área de manutenção, que tem a tarefa 

de monitorar a integridade dos motores instalados, a fim de garantir eficiência dos processos e 

evitar o risco de paradas na produção, ou seja, é um aliado importante para os engenheiros e 

profissionais de manutenção auxiliando na otimização das rotinas de manutenção através de 

decisões mais rápidas e assertivas, principalmente nos casos de manutenção preditiva. O 

resultado é a economia com a redução de substituição de peças, maior eficiência energética e o 

aumento da vida útil do motor. 

Essencialmente, trata-se de um ecossistema que promove a troca de informações, 

formado por um sensor, um aplicativo para dispositivos inteligentes e um portal, que interagem 

sem necessidade de intervenção humana, totalmente conectados via web, características 

próprias da indústria 4.0. Com base nos dados capturados e enviados para a nuvem, é possível 

tomar decisões mais rápidas e assertivas principalmente nos casos de manutenção preditiva, 

garantindo maior eficiência e vida útil do motor. 

Assim, com uma instalação fácil e baixo custo de aquisição e operação, a equipe de 

manutenção amplia seu alcance sobre os equipamentos da planta, antecipando e reduzindo 

paradas indesejadas. As vantagens vão desde o menor custo de manutenção, com a otimização 

do tempo das equipes até a maior disponibilidade de máquinas para a fábrica. 

Como já citado neste trabalho, as vantagens oferecidas por uma manutenção preditiva 

de qualidade são muito apreciadas na indústria. Esta técnica de manutenção é fundamentada no 

acompanhamento do comportamento de componentes e no diagnóstico antecipado de possíveis 

descontinuidades, através da análise de dados coletados por meio de monitoramentos ou 

inspeções em campo. Na maioria das instalações, o esforço dos times de manutenção está 

concentrado em etapas críticas do processo de geração de energia, como aquelas que envolvem 

grandes máquinas, por vezes negligenciando pequenos equipamentos e aplicações que podem 

causar danos de baixa relevância. Devido a este fator, a verificação de pequenas máquinas na 

rota de manutenção em campo ou até mesmo a instalação de sensores tradicionais para 

monitoramento permanente representaram custos desnecessários, o que inevitavelmente abriu 

oportunidade para novas tecnologias (WEG, s.d.). 

Em resumo, os principais benefícios do motos scan da WEG são: 

a) Redução de paradas não programadas;  

b) Otimização da rotina de manutenção;  
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c) Aumento da eficácia do equipamento;  

d) Economia com substituição de peças sobressalentes;  

e) Agregação de valor ao produto (O&Ms); 

f) Agrega valor ao serviço (empresas de manutenção); 

 

A WEG criou também o Relé Inteligente SRW01, um produto versátil e flexível, 

utilizado para proteção, comando, gerenciamento de dados e diagnósticos de motores elétricos 

de baixa tensão, com tecnologia de última geração e capacidade de comunicação em diversos 

protocolos de redes industriais. Possui design modular, que permite a expansão de suas 

funcionalidades, com mais entradas e saídas digitais, aumentando sua capacidade de utilização. 

Conta também com conectores tipo Plug & Play, software de programação WLP gratuito e 

porta de comunicação USB, que facilita o manuseio na aplicação para o usuário. 

Dentre seus benefícios e inovações estão: 

a) Existência de porta USB para programação; 

b) Modos de operação e comandos confiáveis; 

c) Softwares de programação gratuitos; 

d) LED de status, que facilita a identificação do funcionamento; 

e) Interface de fácil utilização; 

f) Tecnologia 100% brasileira; 

g) Seis entradas digitais e quatro saídas digitais; 

h) LEDs de sinalização para as entradas e saídas digitais; 

 

3.2.4 Automação nas usinas da Generation 

No campo da energia renovável, a Generation é uma empresa que possui 47 bilhões 

de dólares em ativos sob gerência, 2.500 funcionários operacionais e 940 instalações geradoras 

de energia em todo o mundo. Possui também, 18.100MW de capacidade de geração nos ativos 

instalados na América do Norte e Sul, Europa, Índia e China que incluem uma base tecnológica 

diversificada de geração distribuída, armazenamento e outras tecnologias renováveis de 

energias como hidrelétrica, eólica, solar e térmica. A receita da Generation com as operações 

de geração de energia atingiu R$ 1,8 bilhão em 2018, um crescimento de 26% em relação a 

2017.  
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Uma entrevista foi feita com o engenheiro eletricista que faz parte da equipe de 

automação da Generation, cujo nome verdadeiro será mantido em sigilo, sobre a automação 

nas 20 pequenas centrais hidrelétrica da Generation no Sudeste brasileiro. Quando questionado 

sobre o processo mais importante relacionado à manutenção das usinas que hoje é 

automatizado, ele respondeu que atualmente somente a equipe de automação preditiva conta 

com processos automatizados de forma direta, referindo-se à análise de vibração das unidades 

geradoras da PCH Guaratinga (nome fictício). Na verdade, essas atividades as quais o 

mantenedor se refere são semi-automatizadas pois a coleta de vibração é realizada a todo 

instante, mas não é analisado a todo instante, é necessário uma intervenção humana para a 

extração do pacote de dados coletados para análise posterior.  

Ao ser questionado sobre os processos de manutenção que poderiam ser automatizados 

mas não são ainda, o mantenedor respondeu que os processos de manutenção preditiva são os 

mais fáceis de serem automatizados, pois na maioria do casos são relacionados à parte de 

monitoramento em si. E que ele acredita que poderiam ser inseridos algumas outras técnicas de 

preditiva além das já existentes, como análise de vibração em transformadores. De acordo com 

o mantenedor, atualmente algumas iniciativas de automação estão em andamento neste sentido, 

como por exemplo a instalação gradual do sistema de análise de vibração automáticos nas 

PCH’s da Regional Sudeste, visto que o projeto original das PCH’s contemplava esse 

monitoramento evidenciado inclusive nos desenhos elétricos pontos de conexão disponíveis. 

Sobre a substituição dos itens de tecnologia analógica para digital que é uma tendência 

em Indústria 4.0, o mantenedor declarou que ainda existem muitos equipamentos de tecnologia 

analógica nas usinas, apesar de que muitos deles, mesmos sendo digitais são fundamentados 

em sistemas analógicos, possuindo apenas a interface com sistema de monitoramento digital. 

Grande parte dos equipamentos podem ser alterados para equipamentos de interface digital, 

mas nem todos, essa alteração depende muitas vezes de exigências de concessão ou normas de 

órgãos regulamentadores, ou até mesmo do custo de substituição, declarou o mantenedor. 

Quando questionado sobre a existência de equipamentos/sensores digitais que coletam 

dados da operação da usina (exemplo: temperatura, umidade, pressão, nível) ou se essa coleta 

é feita de forma manual, o mantenedor respondeu explicando que existem hoje duas linhas de 

sensores dentro das PCHs, sensores puramente analógicos e sensores digitais. Os sensores 

analógicos são ligados diretamente aos PLCs, IEDs ou relés, onde estes se tornam a própria 

interface digital caso seja necessário compartilhar com outros equipamentos as grandezas 

monitoradas. Os sensores digitais muitas vezes são ligados às rede modbus ou via TCP-IP ou 



55 

 

RS485, ligadas ou a PLCs, IEDs ou Relés de proteção. Entretanto, ainda existem sensores que 

necessitam de coleta manual, ora por cumprir a redundância necessária, ora por não ter 

implementado outra maneira ainda, exemplo destes sensores são piezômetros, horímetros e 

hidrômetro de poço artesiano de água de selo e etc. 

Sobre a existência do uso do sistema SCADA na empresa e se ele auxilia no 

apontamento de falhas iminentes sugerindo ações de manutenção ao usuário, o mantenedor 

explicou que a empresa utilizada sim o sistema SCADA e o Elipse E3, porém, os dados ali 

apresentados são mais utilizados para identificar necessidade de manutenção corretiva do que 

preditiva, e exemplificou dizendo que se uma válvula de vazão garantida não fechar e essa 

situação for sinalizada no SCADA, a reação seria enviar uma equipe para inspecionar a válvula 

para verificar se existe ou não problema, assim aconteceria também para um caso de 

aquecimento de mancal, por exemplo. Uma equipe seria deslocada até o local para verificar se 

essa condição é real.  

Sobre o uso de técnicas de inteligência artificial na análise dos dados apontados no 

SCADA, de acordo com o mantenedor, não há uso de técnicas deste tipo na empresa. 

Quando questionado sobre a influência da norma IEC61850 nas atividades de 

automação da Generation, o mantenedor respondeu que ela ainda não é utilizada nas PCHs. 

Após a entrevista realizada com o mantenedor, membro da equipe de automação das 

usinas da Generation, deu-se prosseguimento às perguntas dirigidas para o coordenador de 

operações das usinas da Regional Sudeste.  

A primeira pergunta destinada ao coordenador foi à respeito do tratamento realizado 

nos casos em que a usina opera em controle primário de frequência devido às variações na 

geração e demanda de energia, que acelera o processo de desgaste das turbinas conforme 

explicado em 3.3.1. o coordenador respondeu que os reguladores de velocidade automáticos 

acoplados nas turbinas são os responsáveis pelos ajustes na rotação nas citadas pás e que até 

agora ele não identificou necessidade de se buscar melhorias para esta realidade, uma vez que 

caso o regulador de velocidade venha a falhar, ainda existirá o relé de proteção que é 

programado para desligar a turbina caso a oscilação chegue num nível mais severo. 

À respeito da conexão dos sensores e atuadores existentes na barragem que monitoram 

as condições dela, o coordenador declarou que atualmente os sensores são todos padronizados 

e de uma mesma empresa, e suas leituras são realizadas de forma manual com periodicidade 

mensal. Ressaltou que sabe que existem sensores inteligentes cujas leituras poderiam ser 

armazenadas diretamente na nuvem ou num software para análise, mas que atualmente a 
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Generation prefere que seja feito dessa forma justificado principalmente pela extensão das 

barragens existentes no Sudeste, que são pequenas, uma vez que as hidrelétricas são Pequenas 

Centrais Hidrelétricas. De acordo com o coordenador, uma barragem do porte dessas que são 

objeto deste estudo não entram numa condição severa e insegura instantaneamente ou até 

mesmo em curto prazo. Ao contrário, costumam dar sinais graduais de que precisam de 

manutenção, minimizando, desta forma, a necessidade de automação das leituras dos sensores 

e atuadores da barragem e monitoramento online dessas leituras. 

No que se refere à conexão dos demais sensores, extremamente numerosos dentro da 

casa de força, o coordenador declarou que a conexão é feita por uma rede Ethernet, que se 

comunica com o PLC que por sua vez possui um módulo de comunicação que envia os dados 

para o COGS (Centro de Operação das Usinas da Generation) através do sistema SCADA. À 

respeito da organização física  das conexões, o coordenador disse que atualmente não se tem 

problemas quanto à isso pois as usinas foram compradas prontas e com o painel montado com 

todo o cabeamento já passado. O coordenador declarou que pode acontecer de ter que 

acrescentar um sensor a mais, mas que este processo de inserção acontece de forma tranquila.  

Com relação à existência de um software que recebe todos os dados de monitoramento 

dos equipamentos das usinas e auxilia na interpretação destes, o coordenador declarou que 

atualmente o ERP da empresa não é adequado para exercer essa função, o máximo que o 

software permite é criar um campo avulso de medição e alimentá-lo na periodicidade que o 

responsável por ela quiser. De acordo com o coordenador, o que melhor exerce este papel de 

sinótico dos dados obtidos dos equipamento é o supervisório Elipse, que é usado para consultas 

uma vez que armazena todo o Big Data da empresa relacionado principalmente à corrente de 

tensão do gerador, temperaturas de turbinas, mancais e gerador e vazão de água do reservatório. 

Entretanto, é válido dizer que o Elipse apenas armazena dados, mas, não os trata. Sua principal 

função hoje é servir como consulta para um momento em que tiver necessidade de se avaliar a 

causa de uma falha, por exemplo. 

Quando questionado à respeito da existência de algum equipamento que coleta dados 

à respeito do funcionamento dos motores das usinas no estilo motor scan da GE apresentado 

em 3.3.3, o coordenador disse que atualmente apenas 1 PCH das 20 existentes no Sudeste possui 

uma medição de desempenho automatizada através de um sensor da empresa Vitek: a PCH 

Junqueira (nome fictício), que possui medição de vibração online, cujas medidas são 

direcionadas diretamente ao Centro de Operação (COGS) através do software Elipse e caso essa 

medição online atinja valores críticos estipulados pela equipe técnica, um alarme é acionado no 
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COGS para que as devidas decisões sejam tomadas. O coordenador ressaltou que nas 

hidrelétricas da Generation não tem  muitos motores, por isso, ele acredita que é pouco provável 

que a empresa invista nessa tecnologia para todas as usinas, sendo que o primeiro passo seria, 

na opinião dele, realizar uma estimativa do tempo que seria possível pagar o funcionário que 

hoje realiza as medições manualmente com o valor que seria investido nesse tipo de tecnologia, 

e, para este caso específico, o coordenador disse que é bem provável que o tempo de retorno do 

investimento seja significativamente superior ao tempo da própria concessão da usina, o que 

reduziria o interesse de investimento por parte da Generation.  

No que se refere à aplicabilidade do relé inteligente da GE apresentados no tópico 

3.2.3, o coordenador afirmou que os relés utilizados atualmente não são utilizados para 

gerenciar dados mas sim como um equipamento que coleta os dados relacionados ao 

desempenho da máquina e envia ao COGS através do software Elipse através de 

pacotes/conjuntos de dados. Entretanto, após esta declaração, o coordenador destacou um ponto 

fundamental relacionado à estratégia adotada pela Generation: o plano é que dentro de alguns 

anos (ele não soube precisar quantos) as usinas operem de forma totalmente desassistida, então, 

conforme esta estratégia for sendo executada, o uso do motor scan e até mesmo do relé 

inteligente começam a fazer mais sentido, inclusive devido à questão das leis trabalhistas que 

hoje existem no Brasil, pois, um operador não pode ser acionado depois de determinado número 

de horas trabalhado, então, se um equipamento for diagnosticado remotamente com algum 

superaquecimento, por exemplo, não é possível acioná-lo para comparecer à usina e tomar as 

devidas providências, colocando o equipamento e a própria usina em risco. Além disso, ele 

ressaltou também que caso a empresa perceba que as outras companhias do mesmo setor e porte 

da Generation estão buscando adequar sua operação à Indústria 4.0 por meio dessas 

tecnologias, ela provavelmente passará a investir mais nisso por uma questão de 

posicionamento de mercado, de fato.  

Quando questionado sobre a existência de projetos na área de automação na 

Generation, o coordenador declarou que existe um projeto em andamento de modernização dos 

reguladores de velocidade das usinas e retrofit dos PLC’s, que é basicamente trocar estes 

equipamentos obsoletos por novos trazendo uma melhor e mais atual tecnologia para a 

operação.  
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3.3 MANUTENÇÃO PREDITIVA EM USINAS HIDRELÉTRICAS – UM RESULTADO 

DA INDÚSTRIA 4.0 

A Voith é um grupo tecnológico alemão que atua em todo o mundo, com um amplo 

portfólio de equipamentos, produtos e prestação de serviços industriais com tecnologias e 

serviços presentes em ativos que geram 1/4 da eletricidade oriunda de hidrelétricas em todo o 

mundo (VOITH, 2019).  

De acordo com Doutor Félix Flemming, vice presidente da Voith, uma abordagem de 

manutenção “1.0” seria, por exemplo, operar uma turbina, um dos principais componentes de 

uma hidrelétrica, até ocorrer uma pane, desligá-la, desmontá-la e montá-la novamente, e então 

voltar a operar a máquina. Essa é claramente uma operação lenta e dispendiosa em termos do 

reparo propriamente dito, assim como da mão de obra necessária e do tempo de geração perdido 

(VOITH, 2016).  

A típica abordagem preventiva (“2.0”) utilizada hoje em dia segue um cronograma 

pré-definido de manutenção, realizando reparos ou substituindo componentes até mesmo 

quando isso não é estritamente necessário. É um caso análogo à substituição do pneu de um 

automóvel depois de um determinado número de quilômetros percorridos por um carro. Essa 

abordagem já representa um passo à frente, mas ainda não é a solução ideal, já que ela não 

maximiza o retorno de cada componente (FLEMMING, 2016).  

A manutenção baseada em condições (“3.0”) aprimora este cenário por meio da 

utilização de sensores para realizar a medição contínua das condições da máquina, 

possibilitando que os problemas possam ser identificados e resolvidos rapidamente. Isso 

economiza tempo e dinheiro, já que elimina a necessidade de empregar uma equipe de 

engenheiros e mantenedores para desmontar a máquina e avaliar as suas condições 

(FLEMMING, 2016).  

Por fim, a manutenção preditiva é a verdadeira abordagem da Indústria 4.0. Caso uma 

combinação de diferentes dados de sensores distribuídos digitalmente aos sistemas inteligentes 

de análise indique uma elevada probabilidade de falha de um componente dentro de três 

semanas, por exemplo, um operador poderia receber uma recomendação para alterar o modo 

operacional da turbina para esticar esse período para cinco semanas; fazer o pedido das peças 

de reposição necessárias, cujo tempo de entrega é de quatro semanas; e desligar a turbina depois 

de quatro semanas e seis dias, substituir o componente e retomar a operação imediatamente. 

Este tipo de reparo no estilo “just in time” é um exemplo perfeito de como a indústria 4.0 
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permitirá que os operadores de hidrelétricas utilizem novas tecnologias ao mesmo tempo em 

que extraem o máximo valor da infraestrutura que eles já possuem (FLEMMING, 2016).  

Conforme declaração de FLEMMING (2016), a manutenção preditiva assim como a 

automatização dos ativos hidrelétricos constituem um dos pilares da Indústria 4.0 para estes 

ativos, conforme exemplificado na figura 9. 

Figura 7 - Evolução da manutenção 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2009 

De acordo com Bonaldi (2006), algumas técnicas são utilizadas para o 

acompanhamento dos equipamentos e máquinas a fim de facilitar a manutenção preditiva em 

usinas hidrelétricas. Dentre elas se destacam: 

a) Inspeção termográfica; 

b) Análise de óleo, 

c) Uso de sensores de proximidade;  

d) Monitoramento de vibração; 

e) Monitoramento do entreferro nas unidades geradoras;  

f) Monitoramento de descargas parciais na subestação; 

g) Monitoramento do desvio de capacitância das buchas de alta tensão nos 

transformadores principais e da subestação;  

h) Monitoramento de temperatura, velocidade, deslocamento e resistência de contato 

em disjuntores da subestação;  

i) Aquisição de dados e controle dos equipamentos eletromecânicos da usina 

utilizando o SCADA; 

j) Aquisição de dados dos instrumentos de auscultação das estruturas da barragem e 
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da casa de força. 

A seguir, serão apresentados com mais detalhes, estudos de caso da aplicações de 

algumas das tecnologias citadas acima que estão relacionadas com o tema manutenção preditiva 

em usinas hidrelétricas e possuem conceitos relevantes oriundos da Indústria 4.0 e que tiveram 

resultados importantes quando aplicadas. 

3.3.1 Manutenção preditiva com inspeção termográfica inteligente  

Desenvolvido por Sampaio, Sousa e Rubbo (2014) através da Universidade Estadual 

Paulista para o Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos ocorrido em 2014, a inovação diz 

respeito à termografia, técnica na qual é possível detectar processos de falhas, gerados por 

anomalias térmicas, em estágios iniciais, em um dado componente de um equipamento elétrico 

ou mecânico, antes de interromper sua operação.  

Para a detecção automática de falhas, neste estudo de caso foi desenvolvido um sistema 

de monitoramento onde foi instalado em um computador servidor conectado à rede de dados da 

usina. Este computador recebe imagens de uma câmera IP com visão noturna e de uma câmera 

termográfica, ambas instaladas em um suporte microcontrolado que possibilita movimento 

vertical e horizontal sobre o eixo fixo do mesmo. No suporte das câmeras está instalado um 

sensor para medir temperatura e umidade e é possível obter suas medições através da rede de 

dados. Estas informações são importantes para calibrar as imagens adquiridas pela câmera 

termográfica com o intuito de se ter valores precisos de temperatura. O sistema desenvolvido 

analisa então regiões do sistema elétrico alvo, escolhido e configurado previamente, e produz 

um diagnóstico (SAMPAIO et. al, 2014). 

No trabalho de Sampaio et. al (2014), através de uma sequência de imagens 

termográficas adquiridas de um sistema elétrico alvo, desejou-se identificar falhas nestas 

imagens automaticamente, aplicando processamento de imagem e utilizando inteligência 

artificial através de redes neurais artificiais, características da Indústria 4.0. Com o intuito de 

validar a proposta, o sistema elétrico alvo escolhido foi a região de um transformador elevador 

localizado na área externa de uma pequena usina hidrelétrica cujos elementos a serem 

inspecionados são chaves seccionadoras, isoladores, para-raios, conexões na saída do 

transformador elevador e vários conectores que unem aos cabos entre a saída do transformador 

elevador e a linha de transmissão (SAMPAIO et. al, 2014). 

As principais características relacionadas à aplicação prática da inovação são: 
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a) Conexão dos sensores em rede OPC (realiza a integração dos instrumentos no 

campo com o sistema de controle, também aplicado a diversos outros 

equipamentos que precisam enviar e receber dados) que permite obter valores 

instantâneos para as variáveis de controle; 

b) Instalação da câmera capaz de mover 180º no seu eixo (vertical e horizontal) 

possibilitado por um Arduino; 

c) Instalação de câmera de infravermelho da empresa FLIR e câmera noturna; 

d) Medição de temperatura e umidade continuamente; 

e) Controle das câmeras através da plataforma LabView que se conecta ao Arduino 

por meio de uma conexão Ethernet; 

f) Definição de seis posições pré determinadas que são convertidas em passos para 

os motores de passo; 

g) Confirmação da imagem da câmera com uma imagem pré processada para 

confirmar o posicionamento. Se algumas partes selecionadas da imagem pré-

processada salva coincidem com as mesmas partes da imagem que foi recém-

adquirida, isto significa que o posicionamento foi efetuado com sucesso. 

h) Caso a confirmação anterior não aconteça, um reposicionamento é feito. Se 

acontecerem três tentativas e não funcionar, o sistema para e uma mensagem de 

erro é enviada para a equipe de manutenção. 

i) Depois de confirmado o posicionamento das câmeras, a imagem adquirida de 

ambas as câmeras e a informação instantânea dos sensores conectados na rede OPC 

são enviados para a análise e identificação de falhas. 

Todos os valores de temperatura são lidos nas novas imagens adquiridas para cada 

região. Usando as informações de temperatura e umidade do sensor presente no suporte das 

câmeras, os valores de temperatura são corrigidos e salvos (SAMPAIO et. al, 2014). 

Primeiramente, uma rede neural artificial (RNA) foi treinada e validada para cada 

região usando um conjunto de cinquenta imagens com os respectivos dados de sensores. A 

RNA possui a seguinte topologia: cinco neurônios para a camada de entrada, cinco neurônios 

na camada intermediária e um neurônio na camada de saída. As cinco variáveis submetidas à 

camada de entrada são: temperatura medida pelo sensor na câmera, umidade medida pelo sensor 

na câmera, corrente, potência ativa e potência reativa. A camada de saída está relacionada à 

temperatura média estimada para aquela região de acordo com as condições submetidas. O valor 

de saída da RNA é então comparado com o valor da temperatura média obtida na região da 
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imagem. Se a diferença for maior que a tolerância (foi usado o valor de 15%), um mensagem 

de alerta é gerada (SAMPAIO et. al, 2014). 

A temperatura máxima é também comparada com a temperatura máxima permitida 

para o material da região analisada e se for maior que o máximo aceito, um aviso de falha é 

emitido imediatamente para a equipe de manutenção responsável. Todos os valores são salvos 

em um banco de dados e uma tabela com a temperatura em cada região é atualizada. Se a região 

com a mensagem de alerta persistir depois de três inspeções seguidas, um aviso de falha e um 

diagnóstico baseado na diferença entre o valor esperado e o valor medido são gerados. O 

diagnóstico também é gerado comparando imagens diferentes. Por exemplo, as chaves 

seccionadoras são instaladas em três diferentes fases do sistema elétrico. Uma vez que o sistema 

é submetido às mesmas condições e o equipamento tem as mesmas especificações, a diferença 

de temperatura entre estas regiões deve ser pequena. Se a diferença de temperatura entre estas 

regiões for maior do que 10%, um diagnóstico de falha também é gerado (SAMPAIO et. al, 

2014). 

Por fim, vale dizer que o sistema desenvolvido analisa regiões do sistema elétrico alvo, 

definido e configurado previamente, e produz um diagnóstico. O sistema permite também que 

um termografista realize inspeções personalizadas dentro do campo de visão das câmeras à 

distância uma vez que o sistema pode ser acessado remotamente e ser operado no modo manual. 

Isso torna o sistema atrativo para inspeção em áreas de difícil acesso, instalações em áreas 

perigosas ou instalações remotamente operadas, uma vez que o termografista não precisa estar 

presente, sendo capaz de acessar as câmeras através de uma conexão de internet ou conectado 

à rede da empresa (SAMPAIO et. al, 2014). 

3.3.2 Metodologia de manutenção preditiva aplicada em Balbina – AM 

Rodrigo de Queiroz Sousa propõe em sua dissertação de mestrado apresentada em 

julho de 2008 na Universidade de Brasília um sistema intitulado SIMPREBAL, sistema de 

manutenção preditiva para a usina de Balbina, que diz respeito à concepção de um sistema de 

manutenção preditiva dos ativos da usina hidrelétrica de Balbina, no Amazonas, mas que pode 

ser utilizado em qualquer usina hidrelétrica.  

O sistema criado utiliza-se de técnicas de sistemas especialistas para realizar 

diagnóstico e prognóstico de anomalias em equipamentos, alertar o usuário, propor ações de 

manutenção e disponibilizar as informações via web. Esta metodologia é aplicável a qualquer 
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sistema monitorado por sensores, cujas falhas possam ser identificadas a partir dos dados de 

monitoramento e dotado de uma forma padronizada para aquisição de dados (SOUSA, 2008). 

Baseando-se no estudo de metodologias de desenvolvimento de sistemas adotou-se o 

modelo de referência OSA-CBM (Open System Architecture for Condition-Based 

Maintenance), criado por Lebold et al. (2003) e Thurston (2001). O OSA-CBM diz respeito à 

um sistema de manutenção baseada em condição composto por sete camadas ou atividades: 

aquisição de dados (sensor), processamento de sinal, monitoração de condição, avaliação de 

saúde (diagnóstico), prognóstico, tomada de decisão e apresentação, atividades estas cuja 

ordem em que ocorrem podem ser visualizados na Figura 8. 

Figura 8 - As sete camadas funcionais OSA-CBM 

Fonte: AMAYA et al., 2007 

O modelo de referência OSA-CBM é uma abordagem para manutenção preditiva, 

separados em passos de transformação de dados para fazê-los mais administráveis e eficientes 

em cada nível, ou seja, a metodologia utiliza conceitos de big data e business inteligence, ambos 

característicos da Indústria 4.0 (SIMEON, 2008). 

Com relação a este modelo, de acordo com Sousa (2008) podem-se listar algumas 

vantagens: 

a) Trata-se de uma metodologia que busca ser genérica o bastante para satisfazer o 

desenvolvimento tanto de soluções de software como de hardware; 

b) Por ser definida em camadas, permite modularização, ou seja, é possível modificar 

funções lógicas ou elementos de hardware de forma independente de sua relação 
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com os outros elementos pertencentes a outros módulos, facilitando, portanto, a 

futura manutenção e evolução do sistema e garantindo flexibilidade. 

c) Permite construir um sistema aberto de acordo com a definição proposta pelo 

Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, IEEE (1996). Segundo a 

referida instituição, um sistema aberto fornece as potencialidades que permitem 

aplicações corretamente desenvolvidas funcionarem em uma variedade de 

vendedores múltiplos, além disso, interoperarem com outras. 

De acordo com Sousa (2008), a camada de apresentação, última camada do modelo 

OSA-CBM, é responsável pela interface com o usuário, apresentando ao mesmo uma série de 

informações provenientes de todas as outras camadas do modelo de referência. A camada de 

apresentação foi desenvolvida para ser acessada via web. De acordo com Sousa (2008), esta 

camada consiste num sistema supervisório dotado de telas de sinótico cujas funcionalidades são 

listadas a seguir: 

a) Monitoração online de todas as condições operacionais da planta. O sinótico  

recebe, em tempo real, dados das variáveis do processo obtidas na camada de 

aquisição de dados, além de informações sobre a qualidade do sinal recebido 

através da camada de processamento de sinal, e as apresenta ao usuário; 

b) Visualização gráfica das variáveis monitoradas. O supervisório desenvolvido deve 

ser capaz de gerar gráficos os quais amostram a evolução do valor das variáveis, 

ou tags, monitoradas. A amostragem dos dados pode ser tanto em tempo real, a 

partir de dados obtidos diretamente dos dispositivos de campo a cada instante, 

quanto histórica, a partir da recuperação de dados armazenados no banco de dados; 

c) Diagnóstico dos equipamentos. O diagnóstico proveniente da camada de avaliação 

de saúde, gerado pelas regras de produção, deve ser transferido às telas do sinótico 

para que seja visualizado pelos usuários do sistema; 

d) Sinalização de alarmes identificando alguma falha potencial ou funcional. A 

sinalização deve ser feita por meio de animações visuais, permitindo ao operador 

usuário do sistema identificar imediatamente a ocorrência de uma falha potencial 

ou funcional; 

e) Sugestões de ações de manutenção. Além de diagnosticar falhas, o sinótico deve 

apresentar sugestões de ações de reparo ou de prevenção das falhas identificadas. 

Estas sugestões, provenientes da camada de tomada de decisão, devem ser 
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transmitidas aos campos textuais do supervisório por meio de conexões com o 

banco de dados; 

f) Visualização do FMEA atualizado a cada ocorrência de falha. A análise FMEA 

dos equipamentos, gerada para a elaboração da base de conhecimento do sistema, 

deve ser apresentada ao usuário e atualizada dinamicamente a cada nova 

ocorrência de falha, de modo que o índice de ocorrência e o número de prioridade 

de risco (NPR) associado a cada falha possam ser recalculados e atualizados; 

g) Visualização de indicadores de desempenho. Os KPIs (key Performance 

Indicators) calculados na camada de prognóstico do modelo OSA-CBM e 

direcionados para avaliação das atividades de manutenção preditiva devem ser 

mostrados ao usuário na camada de apresentação. Estes KPIs são: tempo médio 

para falha (MTTF), tempo médio para defeito (MTTD), confiabilidade (R), 

disponibilidade (D), entre outros. 

A metodologia do sistema SIMPREBAL mostrou-se bastante completa e provou 

oferecer uma série de funcionalidades buscadas por todos os sistemas de automação atuais 

(SOUSA, 2008). Este trabalho desenvolveu uma metodologia para concepção de sistemas 

inteligentes de manutenção preditiva visando: 

a) O diagnóstico e prognóstico de falhas e o auxílio à tomada de decisão; 

b) Sugestão de ordens de serviço de manutenção e disponibilização das informações 

via web; 

c) Melhoria da qualidade e produtividade das equipes de manutenção industrial, além 

de melhorar a confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos; 

d) Roteiro detalhado para o desenvolvimento de sistemas de manutenção preditiva, 

utilizando o modelo de referência OSA-CBM; 

e) Inclusão de técnicas de inteligência artificial ao modelo OSA-CBM garantindo 

flexibilidade e rapidez ao sistema; 

f) Documentação das tomadas de decisão realizadas em cada diagnóstico de falhas 

cujas anomalias são identificadas em tempo real e direciona as ações de 

manutenção;  

g) Gestão do conhecimento disponível on-line para toda a empresa, permitindo 

acompanhar todos os passos percorridos para a obtenção de uma determinada 

solução facilitando, portanto, o acesso ao conhecimento em todos os 

departamentos da empresa. 
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A automatização do processo de tomada de decisão utilizando conhecimento é uma 

estratégia bastante promissora no ambiente industrial atual, onde são exigidas frequentemente 

decisões cada vez mais eficazes e especializadas (SOUSA, 2008) fato este reforçado pelo 

advento da Indústria 4.0. 

Segundo Drucker (1999), “O ativo mais valioso de uma organização do século XX era 

o seu equipamento produtivo. Os ativos mais valiosos de uma instituição do século XXI, 

empresarial ou não, serão a sua produtividade e os conhecimentos dos seus funcionários”. Dar 

o passo seguinte, na gestão de ativos não é algo que seja atingido trabalhando mais, mas sim 

trabalhando de uma maneira mais inteligente. Dever-se-á aceitar um novo processo e evoluir 

para uma cultura de empresa prezando pela informação universal e de qualidade. 

3.3.3 Lógica Fuzzy nos resultados das análises de óleo de transformadores de potência

  

Matheus Sebastian Telles, em sua dissertação de mestrado apresentada em 2005 na 

Universidade Federal de Santa Catarina, constrói e propõe um Sistema Especialista Fuzzy para 

diagnóstico de transformadores, que permita diagnosticar a condição operativa dos 

equipamentos de acordo com os dados obtidos no ensaio de gás-cromatografia, condição básica 

para implantação da manutenção preditiva. O âmbito do sistema idealizado no trabalho é o 

Sistema de Supervisão e Diagnóstico dos Equipamentos de Transmissão – SSD que está sendo 

desenvolvido na usina de Itaipu (TELLES, 2005).  

Na Usina hidrelétrica de Itaipu, que responde por aproximadamente 25% da energia 

consumida pelo Brasil e por mais de 90% da energia consumida pelo Paraguai, usina onde o 

estudo aconteceu, a manutenção dos transformadores de potência é realizada através de 

métodos de ensaio que resultam no diagnóstico de sua condição operativa, entre eles o método 

de Análise dos Gases Dissolvidos conforme NBR 7274. A premissa deste método de ensaio é 

avaliar quantitativamente os gases dissolvidos no óleo isolante, que põem em risco a integridade 

do transformador, podendo levá-lo à explosão (TELLES, 2005). 

O objeto da manutenção, o transformador, é um equipamento elétrico que, por indução 

elétrica, transforma tensão em corrente alternada entre dois ou mais enrolamentos, com a 

mesma freqüência e, geralmente, com valores diferentes de tensão e corrente (ITAIPU, 2003). 
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Embora existam diversas normas e padrões para diagnosticar o estado do 

transformador a partir dos gases dissolvidos, elas apresentam falhas, impossibilitando assim a 

definição de diagnósticos para todas situações (TELLES, 2005). 

Tanto os Conjuntos Fuzzy quanto a Lógica Fuzzy fornecem a base de técnicas 

poderosas para solução de problemas, onde sua força deriva de sua habilidade em inferir 

conclusões e gerar respostas baseadas em informações vagas, ambíguas e qualitativamente 

incompletas ou imprecisas (TELLES, 2005). 

Nos métodos descritos a seguir, o óleo isolante e o papel são os principais produtos de 

análise para diagnosticar o estado operativo do transformador, bem como seu tempo de vida. 

Ambos compõem o sistema isolante elétrico do equipamento:  

a) O papel é utilizado como parte da isolação sólida, principalmente no enrolamento, 

no revestimento das conexões e barreiras (SUÑE, 2001).  

b) A principal função do óleo, além da isolação térmica, é o de refrigeração do sistema 

e o envelhecimento do transformador está diretamente relacionado à degradação 

de seu sistema isolante elétrico (ITAIPU, 2003). 

O método de análise utilizado no trabalho de Telles (2005) é o DGA (Análise dos Gases 

Dissolvidos), onde a concentração dos gases dissolvidos no óleo são os principais dados para 

análise neste método. O óleo isolante, o papel e outros isolantes sólidos sofrem, sob a ação da 

temperatura e de esforços elétricos, decomposições químicas que resultam na formação de 

gases. Estes gases ficam dissolvidos no óleo e são extraídos através do processo de 

cromatografia (ITAIPU, 2003), por isso, este método também é conhecido como análise 

cromatográfica do óleo isolante ou ensaio gás-cromatográfico. 

O trabalho desenvolvido por Telles (2005), implementa o módulo DGA do sistema SSD 

(Sistema de Supervisão e Diagnóstico), utilizando como técnica de análise e diagnóstico o 

critério de Rogers. O SSD é composto dos seguintes módulos:  

a) DGA - Análise cromatográfica de gases dissolvidos no óleo isolante do 

transformador. Este método de ensaio indica a condição operativa do equipamento 

a partir da análise dos gases presentes no óleo. Este módulo deverá contemplar as 

técnicas de análise e diagnóstico do critério de Rogers, da norma NBR 7274 e da 

norma Laborelec. 52  

b) AFQ - Análise Físico Química do óleo isolante indica a condição físicoquímica do 

óleo isolante como rigidez dielétrica, tangente delta, teor de água, cor, acidez, 

tensão interfacial, etc;  
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c) Furfural – Objetivo deste método de ensaio é definir o teor de 2- furfuraldeído 

dissolvido no óleo do transformador e, com isso, verificar o envelhecimento da 

isolação sólida do transformador;  

d) Partículas – Quantifica o número de partículas em suspensão no óleo isolante e, de 

acordo com a quantidade obtida, diagnostica-se o estado operativo do 

transformador.  

e) Diag – emitir diagnósticos a partir de dados oriundos do sistema de monitoramento 

em tempo real. Ex. temperatura, umidade, corrente, - tensão, quantidades de ppm 

de gases dissolvidos, etc.  

f) Vibração – Analisar o estado operativo do equipamento a partir do resultado da 

vibração obtida nos sensores distribuídos sobre o transformador. 

O sistema proposto no trabalho de Telles (2005) é sobre a inserção dos dados obtidos 

com o método de análise de óleo DGA. Mais especificamente deseja-se gerar diagnóstico a 

partir do critério de Rogers. Além deste critério, a mesma lógica utilizada será aplicada nos 

critério Laborelec e na norma NBR 7274, que são outras saídas de diagnóstico para o ensaio 

DGA. 

O projeto do sistema foi estruturado em três módulos:  

1) Módulo Rogers – contempla o diagnóstico definido pelo critério de Rogers;  

2) Módulo Gás-Chave – contempla o diagnóstico definido pelo critério de Gás-

Chave, onde cada diagnóstico corresponde a uma função de pertinência para cada 

gás;  

3) Módulo Gás-Chave Rogers – contém as regras que decidem entre os diagnósticos 

gerados por Rogers, de acordo com o diagnóstico gerado por Gás-Chave.  

De forma sucinta, o sistema recebe o valor de cada gás obtido na amostra de óleo, 

passa pelo motor de inferência do módulo Rogers e apresenta o resultado. Caso este resultado 

apresente dois diagnósticos (D1 e D2), o módulo Gás-Chave é chamado para definir qual o 

mais pertinente. Para isto, são calculados os percentuais de cada gás e passados ao motor de 

inferência Fuzzy. O resultado (DF1), juntamente com os diagnósticos D1 e D2 e os gases C2H6 

e CH4, são passados ao próximo motor de inferência do módulo Gás Chave Rogers, que definirá 

se o diagnóstico final é D1 ou D2. 

Construído o sistema, foram realizados diversos testes, inclusive com dados reais. Os 

resultados obtidos pelo sistema foram bastante satisfatórios e atenderam os requisitos da 

empresa, demonstrando que o objetivo principal da proposta de trabalho foi alcançado. Os testes 
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com dados reais foram bastante expressivos, demonstrando que a aplicação proposta é capaz de 

gerar diagnósticos precisos, inclusive em situações que a tabela de regras do Critério de Rogers 

não atende. 

3.3.4 Gerenciamento digital do desempenho de ativos hídricos da general Eletric e da 

Voith Hydro  

A General Eletric (GE) é uma empresa que oferece, entre outras serviços e produtos, 

soluções industriais digitais em todo o mundo, transformando a indústria com máquinas por 

meio de soluções definidas por software que são conectadas, responsivas e preditivas. A GE 

Renewable Energy é uma das vertentes da GE e reúne uma das mais amplas carteiras de 

produtos e serviços do setor de energia renovável. Combinando energia eólica onshore e 

offshore, tecnologias hidrelétricas inovadoras e energia solar concentrada, a GE Renewable 

Energy instalou mais de 400 gigawatts no mundo. Possui cerca de 13.000 funcionários 

presentes em mais de 55 países. 

Em 2017, a GE apresentou ao mercado sua solução em ERP - Enterprise Resource 

Planning, (software corporativo que tem como principal função apoiar as empresas no controle 

total de suas informações, integrando e gerenciando dados, recursos e processos), intitulada 

Digital Hydro Asset Performance Management (APM) que ajuda as organizações centralizadas 

em ativos de energia hidrelétrica a conduzir operações mais seguras e confiáveis, facilitando o 

desempenho ideal a um custo sustentável mais baixo, permitindo estratégias inteligentes de 

ativos. 

O APM fornece processos de trabalho de práticas recomendadas para engenharia de 

confiabilidade, análise de manutenção e saúde e segurança do ambiente, bem como os recursos 

de obtenção, integração e visualização de dados do equipamento, juntamente com análises 

preditivas e de diagnóstico. Permite também coletar, analisar e visualizar os dados que são 

cruciais para a saúde dos ativos em um só lugar, priorizando o trabalho nos ativos que são mais 

críticos para a saúde geral da operação. Através da compreensão verdadeira do status de cada 

ativo é possível prever problemas de equipamentos e processos com maior precisão antes que 

ocorram, garantindo a integridade mecânica dos ativos e conformidade com os regulamentos, 

auxiliando no aprendizado através da análise e visibilidade contínuas em tempo real e 

entendendo as opções para mitigar o potencial problema ao equilibrar custos associados, riscos 
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e benefícios. Permite também definir e gerenciar estratégias de ativos com base em riscos e 

abordagem para melhorar o planejamento e a eficiência.  

Os benefícios do uso do APM são:  

a) Reduz o tempo de inatividade não planejado e aumenta a disponibilidade e 

confiabilidade, ajudando a garantir que ativos críticos e sistemas importantes estão 

sendo monitorados e protegidos contra ameaças emergentes; 

b) Reduz reparos de emergência dispendiosos detectando problemas 

antecipadamente, transformando o tempo de inatividade não planejado em tempo 

de inatividade planejado; 

c) Reduz a prevenção preventiva de rotina muitas vezes desnecessária na manutenção 

- que também apresenta riscos e diminui disponibilidade - e ajuda a passar para um 

ambiente mais eficiente em manutenção preditiva baseada em condições e baseada 

em riscos auxiliando inclusive na melhora da produtividade e da força de trabalho; 

d) Redução na manutenção corretiva; 

e) Ganho de produtividade dos funcionários; 

f) Reduz os custos de estoque determinando peças de reposição baseado nos dados 

relacionados à taxas de falhas, restrições logísticas e tempo de inatividade; 

g) Protege a saúde e segurança dos funcionários e do ambiente, reduzindo incidentes 

relacionados à segurança do trabalho; 

h) Mantém conhecimentos técnicos retidos na empresa; 

i) Auxilia no processo de melhoria contínua; 

Mais especificamente sobre a manutenção, o APM auxilia no aumento da 

disponibilidade facilitada por meio do Gerenciamento de Confiabilidade, causando menos 

tempo de inatividade não planejado e prevendo problemas no equipamento antes que eles 

ocorram através de métodos explicados na cartilha de apresentação do software da GE7:  

a) Análise preditiva: permite ao analista antecipar ou identificar falhas de um ativo 

com prazo de entrega mais longo para melhorar a confiabilidade e modelando o 

desempenho esperado do ativo versus estados observado. O analista pode utilizar 

as estruturas, dados de séries temporais e dados não estruturados, incluindo 

                                                

7  Disponível em: <https://www.ge.com/content/dam/gepower-

renewables/global/en_US/downloads/brochures/ge-digital-hydro-performance-asset-management.pdf>. Acesso 

em 21 out. 2019. 

https://www.ge.com/content/dam/gepower-renewables/global/en_US/downloads/brochures/ge-digital-hydro-performance-asset-management.pdf
https://www.ge.com/content/dam/gepower-renewables/global/en_US/downloads/brochures/ge-digital-hydro-performance-asset-management.pdf
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processos, parâmetros e alertas de condição no contexto da estratégia de 

manutenção atribuída e manutenção real realizada. Também pode comparar 

condições operacionais e desempenho com outros ativos semelhantes; 

b) Gestão do conhecimento: registra a experiência obtida e a utiliza para análises 

futuras, evidências, interpretações e ações de ameaças no contexto de resultados. 

A análise cognitiva melhora a qualidade dos dados extraindo dados estruturados 

de dados não estruturados. 

c) Análise de causa raiz: permite uma melhor compreensão e análise das causas 

subjacentes de falha, captura e registra essas informações para ajudar a prevenir 

ocorrências futuras; 

d) Análise de confiabilidade: fornece um conjunto abrangente de ferramentas 

analíticas para ajudar a entender as causas dos padrões de falha de ativos e o 

verdadeiro custo do fracasso. 

O APM está sendo utilizado em algumas empresas de energia e já se mostrou 

significativamente útil conforme relatos a seguir: 

a) A aplicativo da APM relacionado à apresentação dos resultados de desempenho e 

geração de relatórios (GPRS) ajudou um dos principais produtores de energia 

canadenses a obter dados de geração para estruturação de relatórios em 

conformidade com NERC – North American Eletric Reability Corporation e 

evitou erros na entrada manual de dados e falhas nos cronogramas dos relatórios, 

agregando dados de várias fontes. O aplicativo GPRS da APM, junto com a 

Análise de Causa Raiz (RCA) e o Policy Manager personalizaram os dados do 

teste de verificação de geração e os dados de desempenho por hora, diariamente. 

Além disso, o aplicativo de Otimização da Estratégia de Ativos da APM com 

Manutenção Centrada na Confiabilidade (RCM) e Análise de Efeitos de Modo de 

Falha (FMEA) ajuda o operador da Usina Hidrelétrica a reduzir a manutenção 

corretiva e melhorar a confiabilidade.  

b) Uma concessionária de distribuição de eletricidade francesa local precisava 

determinar com precisão e de forma remota a gravidade dos rolamentos aquecidos. 

O aplicativo Health and Equipment Health da APM conectou a turbina Francis de 

5 MW e seus 2 rolamentos guia e 1 axial à operação remota da GE na França. O 

sistema de aquisição e processamento de dados processou, na ocasião, mais de 2 

terrabytes de dados por mês a partir de 11 sensores e uma HMI 3D local. Os 
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diagnósticos automatizados, os prognósticos de vida útil remanescente (RUL) e o 

monitoramento e diagnóstico de vibrações determinaram os deslocamentos do eixo 

na direção radial sem nenhum choque ou atrito. Como resultado, o rolamento foi 

declarado seguro, sem a necessidade de inspeção ou parada resultante da máquina. 

O resultado foi um  aumento estimado de 1% na disponibilidade, evitando tempos 

de inatividade desnecessários, custos incorridos para inspeção e perda de 

produção. 

A Voith Hydro, já apresentada neste trabalho no item 3.2.2 na página 48, também 

possui um sistema de monitoramento, análise e diagnóstico inteligente, intitulado HyCon MD, 

o sistema se refere à uma importante ampliação dentro da família HyCon no que tange à análise 

de causa raiz de um mal comportamento da máquina. O diagnóstico de vibração e a análise do 

entreferro são dois exemplos de métodos de monitoramento de máquinas conhecidos e 

reconhecidos na indústria hidrelétrica. 

Para satisfazer às variadas exigências dos diferentes tipos, tamanhos e modos de 

operação de máquinas hidrelétricas, são oferecidos pela Voith: 

a) Sistemas altamente escaláveis; 

b) Soluções sob medida relativas a proteção, monitoramento, análise e diagnóstico; 

c) Configurações padrão predefinidas para sensores que asseguram funções de 

medição e proteção confiáveis e seguras. 

No que se refere ao monitoramento de acordo com a Voith (2016), os sistemas de 

medição oferecidos são extremamente sensíveis e adaptados às necessidades das máquinas 

hidrelétricas (por exemplo, baixa velocidade de operação) e asseguram tanto o monitoramento 

baseado em condições como uma manutenção eficaz, aumentando dessa forma o ciclo de vida 

das máquinas rotativas, além de aumentar a disponibilidade e a confiabilidade da usina. 

Para garantir a segurança da usina, a principal tarefa do monitoramento é: 

a) Identificar a condição ótima específica da usina; 

b) Reconhecer o perigo iminente de forma precoce; 

c) Otimizar os modos de operação; 

d) Permitir a manutenção preditiva programada. 

 O módulo de monitoramento HyCon MD avalia todas as medições e valores 

característicos em função do modo de operação e do ponto de operação, e inclui as funções 

lógicas baseadas nos parâmetros que geram os sinais de disparo (trip) a serem transferidos para 

a proteção mecânica da unidade (VOITH, 2016). 
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As seguintes funções de monitoramento são suportadas pelo conceito HyCon MD: 

Vibração do eixo; Vibração do mancal; Vibração da tampa da turbina; Vibração do núcleo do 

estator; Vibração no labirinto; Vibração na cabeça do enrolamento; Vibração axial; Descarga 

parcial; Entreferro do gerador; Fluxo magnético; Monitoramento de temperatura; 

Monitoramento de pressão; Monitoramento de corrente no eixo e Monitoramento de cavitação 

(VOITH, 2016). 

Quanto à fase de análise, a maioria dos sistemas de monitoramento somente mede 

valores e cria alarmes com base nos valores limites. Contudo, com o intuito de estender o 

benefício à operadora da usina, o sistema deve poder suportar eficientemente estratégias de 

manutenção preventiva e preditiva também. Neste sentido, os módulos HyCon MD da Voith 

(2016), são especificamente projetados para satisfazerem essas necessidades avançadas, eles 

possuem: 

a) Tecnologia de medição altamente sensível e com técnicas de análise adaptadas; 

b) Inteligência do diagnóstico para a seleção adequada de parâmetros específicos e 

comparação dos valores medidos com o comportamento esperado em função das 

condições específicas da usina e dos modos de operação da máquina. 

c) Sistemas feitos sob medida para atenderem a condições específicas, tais como 

velocidades muito baixas ou variados modos de operação com necessidades de 

excitação extremamente voláteis. 

d) Monitoramento preciso da máquina através de sistemas inteligentes de medição e 

análise que abrangem a avaliação analítica de valores pré-processados do 

dispositivo de medição – como, por exemplo, a análise de frequência, que fornece 

resultados de observação seletivos em frequência – e o cálculo de outros valores 

de características específicas para hidrelétricas. 

Com relação à etapa de diagnóstico, O HyCon MD, com sua flexibilidade e 

configuração modular adaptável, fornece uma ferramenta poderosa para um diagnóstico 

confiável de modo a garantir uma operação segura o tempo todo. Muitos sistemas de 

monitoramento são capazes de medir e apresentar os resultados utilizando métodos padrões de 

avaliação, porém, a Voith possui um diferencial que é ser uma empresa que fabrica máquinas, 

por isso, ela compreende o processo e sabe interpretar essas medições ao invés de simplesmente 

obtê-las. 
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3.3.5 Manutenção preditiva na Generation 

Uma entrevista foi realizada também com o engenheiro de manutenção preditiva da 

Generation. A primeira pergunta dirigida à ele foi sobre as técnicas de manutenção preditiva 

realizada nas usinas, ele prontamente respondeu dizendo que a empresa está passando por uma 

modificação no que se refere ao escopo da manutenção preditiva das usinas, e que essa mudança 

será marcada pela divulgação da Política de Manutenção Preditiva, documento escrito por ele 

com previsão de conclusão em 2020 que tem como objetivo a uniformização da execução da 

manutenção em todas as usinas da Generation.  

Essa política conterá informações acerca dos equipamentos que a usina deverá possuir, 

das capacitações que os engenheiros corporativos e engenheiros regionais de apoio à 

manutenção deverão ter, os cursos básicos para o técnico da regional, que realiza as atividades 

em campo, qual tipo de monitoramento deverá ter a usina dentro do MRE (sob despacho da 

ONS) e fora do MRE, quais os detalhes acerca das técnicas de vibração, termografia, ultrassom 

que são realizadas nas usinas, tipo de falhas da árvore de equipamento, o que deverá ser 

detectado através do uso de proxímetro, acelerômetro e oxímetro, quais dados deverão ser 

coletados na preditiva off-line, onde usar os dados do monitoramento on-line, onde usar os 

dados do monitoramento off-line, entre outras informações.  

De acordo com o engenheiro, apenas uma empresa no Brasil possui uma política 

escrita de manutenção preditiva, sendo o mais comum uma abordagem empírica de manutenção 

nas demais.   

Com relação mais especificamente às técnicas de preditiva utilizadas atualmente na 

Generation, o engenheiro disse que no que se refere à técnica de vibração, das quatro regionais 

existentes de geração hidrelétrica, três delas trabalham com monitoramento off-line e neste 

monitoramento é feita a análise global de tendência da onda no tempo, que é o sinal de 

aceleração que o acelerômetro emite e a análise de frequência, uma vez que existem cálculos 

que auxiliam na determinação da frequência de falha de cada item isolado. O modo online de 

coleta e análise de dados da preditiva é realizado apenas em uma PCH da região Sudeste, a PCH 

Junqueira Cordeiro (nome fictício). 

O engenheiro destacou que existe um banco de dados de 8 anos no qual está sendo 

feito um ajuste fino das frequências de alarme e de falha de cada equipamento, pois todos os 

valores tomados como base hoje são tabelados por normas técnicas que estipulam os valores 

absolutos do acelerômetro e também os valores de deslocamento, medida pelo proxímetro.  
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No que se refere à termografia, O engenheiro destacou que na Generation, trabalha-se 

com as modalidades termografia de potência e termografia de auxiliares. Para o ano de 2019 

está sendo implementado nas usinas do Rio Grande do Sul o monitoramento termográfico em 

todas as janelas existente, em todos os geradores e transformadores. Este projeto prevê a 

instalação de sensores, que ficam instalados no barramento na conexão, e se uma leitura for 

feita fora do range pré determinado, um pedido de manutenção é gerado, que indica ao técnico 

que uma inspeção mais apurada deverá ser feita. Através do trabalho desenvolvido pelo 

engenheiro e sua equipe será possível um estudo do valor economizado caso a termografia 

híbrida (com janelas e sensores) fosse aplicada em todas as regionais, pois a equipe já possui 

dados sobre o tempo gasto pelo especialista de preditiva para desmontar todos os painéis e ter 

o devido acesso para realizar a inspeção, chegando-se a casa de oito horas a cada seis meses. 

Depois, calcularam o valor de homem-hora e quantos megawatt de geração foram perdidos 

neste processo. A partir da reunião destes dados, será possível realizar o cálculo do payback da 

implantação da técnica de termografia hibrida nas usinas. 

Quando questionado sobre a possibilidade de implantação de câmeras permanentes 

para realização de termografia, conforme apresentado em 3.4.1, o engenheiro disse que a equipe 

de preditiva tem conhecimento da existência de câmeras de espectro que monitoram os 

equipamentos durante 24h, mas isso ainda é uma realidade distante para a Generation. Quando 

questionado sobre a instalação dessas câmeras permanentes em outros locais, ele disse que não 

há acesso às conexões dos painéis e criá-los implicaria num investimento muito alto e difícil de 

justificar no momento, uma vez que são oito painéis por máquina, 16 painéis por usina, 

barramento de dois geradores, trafo alto e trafo baixo da subestação, resultando em 

aproximadamente 22 câmeras por usinas. Lembrado da possibilidade de desassistência das 

usinas, o engenheiro ressaltou que operar de maneira desassistida não significa extinguir os 

técnicos responsáveis no centro de manutenção. Que ter os sensores indicando os valores de 

monitoramento atenderá a usina da mesma forma que se tiver uma câmera monitorando 24h e 

que ainda não conseguiram justificar o ganho deste monitoramento diário.  

Acerca da técnica de ultrassom, o engenheiro disse que hoje a Generation tem um 

sistema de varredura anual e está implantando um sistema de ultrassom pra vazão e um para 

efeito corona e vazamento de válvulas.  

Sobre análise de óleo, o engenheiro declarou que há um avanço considerável nesta 

técnica. Tem-se o sistema de análise semestral de espectrometria e analise físico química, e, 

com a alteração que foi feita em março de 2019, foi definido que na última coleta é feita uma 
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análise de ferrografia, ou seja, quantidade de partículas e especificação de cada partícula 

presente no óleo, já que cada partícula indica um dano específico. E além disso, o engenheiro 

destacou que está trazendo uma tecnologia nova no que se refere à técnica de análise de óleo: é 

um mini laboratório instalado na própria central dos equipamentos, onde o próprio equipamento 

alimenta este aparelho com a amostra de óleo no estilo de um CLP e ele faz a leitura de 

espectrometria, análise físico química e ferrografia. Será instalado à princípio uma central pra 

teste numa hidrelétrica e uma nas usinas eólicas da Generation. Cada usina tem em média, 5 

centrais. O laudo vai para qualquer computador plugado na rede, e caso a Generation instale 

essa tecnologia, será a empresa de energia pioneira na prática.  

Uma outra tecnologia a ser implantada na empresa, diz respeito à simulação em alta 

definição de vibração (RDI), que vê a olho nu o deslocamento do sistema. O engenheiro 

destacou que a técnica já foi usada, porém, através de uma empresa contratada. Além desta, 

pretende-se utilizar também a técnica ODS, que diz respeito à simulação gráfica do 

comportamento dinâmico do conjunto. A vantagem é que com ela é possível levantar todas as 

frequências de vibração do conjunto e num reprojeto dos componentes é possível obter da 

frequência natural de cada item. O engenheiro exemplificou dizendo que quando é feito o 

projeto de uma turbina, é feito o cálculo de todas as frequências naturais de todos os 

componentes que serão usados na turbina. Quando faz uma alteração de projeto, colocando 

massa ou tirando massa, muda-se a característica vibracional do equipamento e isso pode levá-

lo à fadiga em vez de corrigir o equipamento. O acréscimo ou retirada de massa pode fazer com 

que ele entre em ressonância com qualquer outra vibração do conjunto dinamicamente. Na 

técnica ODS é possível definir quais são as vibrações dinâmicas, quais são os valores das 

frequências e das frequências naturais com o comportamento dinâmico e com isso é possível 

realizar um reprojeto mais assertivo. Por exemplo, se decidissem colocar uma chapa de 1 kg 

para realizar uma manutenção numa turbina, o acréscimo dessa chapa poderia fazer a vibração 

da turbina coincidir com alguma frequência natural de outra estrutura e daí com a tecnologia 

citada, seria possível escolher uma chapa específica para que essa ressonância não acontecesse. 

Porém, na ODS não há senso de visualização real, que é o que a RDI traz. Nesta última é 

possível ver nitidamente o comportamento dinâmico do conjunto mas não é possível obter as 

frequências naturais. As duas tecnologias, RDI e ODS devem trabalhar em conjunto, portanto. 

O engenheiro acredita que a RDI vai evoluir no sentido de conseguir calcular as frequências 

naturais, visto a importância do dado. 
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Outras técnicas preditivas realizadas pela Generation são: alinhamento à laser com 

aparelhagem acoplada à vibração de turbinas, motores e bombas. Bobina de fluxo que analisa 

os motores das unidades hidráulicas sem desmontar um parafuso dos motores, através da coleta 

de linhas de fluxo e do aparelho de vibração  analisa o funcionamento do motor para ver se tem 

barras trincadas, rompidas ou em curto. É feito também o balanceamento de campo com a parte 

de vibração, inspeção visual, testes funcionais, buloscopia (utilização de uma câmera que é 

inserida nos equipamentos semelhante à uma caixa multiplicadora para verificar o desgaste em 

dente de engrenagem, existência de trincas, etc) e as já citadas análise de óleo, vibração, 

termografia e ultrassom.  

Questionado sobre a interface na qual os dados da preditiva são armazenados e 

analisados, o engenheiro disse que é prevista a criação da gestão à vista da preditiva através das 

telas do software Power BI. Telas estas que permitirão o acompanhamento da preditiva a partir 

da mostra dos número de laudos, redução de custos, porcentagem de aplicação de técnicas, 

condição de cada equipamento atualmente, simulações de tendência futura, etc. A ideia é que a 

preditiva seja um prestador de serviço dentro da manutenção geral.  

Quando questionado sobre um local no qual são armazenados os dados oriundos das 

técnicas de preditiva, o engenheiro respondeu que não existe um local específico no qual são 

armazenados todos os dados referentes às medições: alguns deles são salvos no ERP da empresa 

em locais diversos dentro dele, porém, numa análise de falha que foi liderada pelo coordenador, 

a equipe percebeu que seria melhor concentrar estes dados num ponto específico. O engenheiro 

citou inclusive certa dificuldade que está sendo encontrada na análise dos dados gerados pelas 

técnicas preditiva de análise de óleo por exemplo, primeiro por não conseguirem localizar os 

dados de maneira assertiva e gastarem algum tempo procurando onde estão e segundo porque 

a infinidade de dados gerados na maioria das vezes não corresponde aquilo que realmente era 

necessário, impedindo que conclusões sejam feitas à respeito da análise. Por isso, na Política 

de Preditiva a ser criada haverá uma indicação do padrão de armazenamento que deverá ser 

seguido, onde seja possível buscar o histórico das medições preditivas de forma mais rápida e 

fácil dentro do próprio ERP da Generation. Vale ressaltar também que caso seja realmente seja 

implantada a caixa analisadora de óleo em cada central conforme explicado acima, o problema 

com a geração de dados que não são úteis acabará uma vez que o usuário poderá escolher qual 

análise deseja que seja realizada em cada central. 

No que se refere à vibração, o engenheiro e sua equipe já avançaram neste sentido 

criado um modelo de laudo mais robusto que indicam o problema e a falha e através do banco 
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de dados é possível buscar no banco de medições dados que mostram se o laudo está correto ou 

não. 

Sobre a existência de KPI’s de monitoramento da preditiva, o engenheiro respondeu 

que ainda não há controle de nenhum indicador na área, mas, na política haverá uma indicação 

de quais indicadores deverão ser monitorados, entre eles se destacam: tempo médio entre falhas, 

perda de geração evitada, custo da preditiva x corretiva, execução de técnicas, número de 

pedidos de manutenção programados x realizados.   

Com relação à interpretação dos dados de preditiva gerados, o engenheiro disse que o 

avaliador das medições, que é a mesma pessoa que coleta as medidas, analisa o dado de forma 

binária (ou está ruim ou está bom) mas não consegue prever a ocorrência de falha num longo 

prazo e se antecipar à ela. A visão que a preditiva consegue entregar é de meses e caso perceba 

alguma anomalia significativa em alguma medida, pode ser que a diretoria da empresa decida 

por reduzir a periodicidade da medição para ter um acompanhamento mais de perto, porém, o 

engenheiro disse que nunca viu isso acontecer na empresa e que também não vislumbra 

nenhuma falha que tenha ocorrido e que poderia ter sido evitada através do monitoramento 

preditivo ou através de redução da periodicidade das medições, que atualmente é de seis meses, 

exceto uma situação que aconteceu na PCH Maria Anna (nome fictício), em que uma barra foi 

diagnosticada na termografia com o grau mais alto da medição, vermelho incandescente, e 

indicava que estava próximo de ser incendiada, mas, neste caso, por exemplo, não foi possível 

determinar se chegou nesse ponto devido limitação do conhecimento do funcionário que realiza 

a termografia que não soube analisar corretamente os dados da medição anterior ou se foi 

deficiência do aparelho utilizado para realizar a medição. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, foi apresentado o referencial teórico sobre a Indústria 4.0, manutenção 

em usinas hidrelétricas, a indústria 4.0 no Brasil e na manutenção de forma específica. Em 

seguida, foram apresentados os pilares da Indústria 4.0 em manutenção de hidrelétricas: o 

monitoramento das usinas através de mecanismos de automação e a conversão das ações de 

manutenção para uma abordagem preditiva. Também foram apresentados alguns dos 

equipamentos dotados de tecnologia de última geração aplicáveis à manutenção de usinas 

hidrelétricas e alguns casos de aplicações de tecnologias da Indústria 4.0 em usinas existentes 

no Brasil. 

Foi possível perceber que as empresas maiores, como Itaipu e AES Tietê tem ações 

mais estruturadas de incorporação das tecnologias da Indústria 4.0 em suas operações. 

Especialmente sobre a empresa Generation, foi possível perceber que o pilar no qual 

a empresa tem alcançado maior evolução em termos de adequação à Indústria 4.0 é referente à 

manutenção preditiva pois maioria das técnicas presentes da bibliografia são utilizadas, foram 

relatadas ações de melhoria que estão sendo executadas atualmente que tem relação intrínseca 

com a Indústria 4.0, como a análise de óleo in loco sem necessidade de intervenção humana e 

o uso do RDI nas técnicas de vibração por exemplo.  

Com relação especificamente aos equipamentos apresentados e softwares, é possível 

verificar, que eles se aplicam mais à realidade de grandes centrais hidrelétricas, como Itaipu e 

AES Tietê, e quando se reduz o grupo de análise à pequenas centrais hidrelétricas, como as da 

empresa Generation, diminui também o apetite ao investimento por parte dos responsáveis das 

usinas e até mesmo da necessidade real de algumas das tecnologias. Entretanto, foi possível 

verificar também que devido ao desejo da empresa Generation, que gerencia as 20 pequenas 

centrais hidrelétricas do Sudeste brasileiro, de desassistir suas usinas, é provável que à longo 

prazo, algumas dessas tecnologias sejam sim incorporadas às PCH’s para que seja possível 

desassisti-las e também para bem se posicionarem no mercado de geração de energia de forma 

geral. 

O levantamento obtido através da bibliografia disponível e das entrevistas não 

estruturadas à respeito da incorporação das tecnologias apresentadas no capítulo 3 deste 

trabalho, está apresentado na tabela 3: 
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Fonte: a autora 

Foi possível perceber também que o Brasil tem se esforçado para alcançar os países 

melhor posicionados na corrida rumo à Indústria 4.0, mas ainda figura atrás das principais 

potências e isso interfere na forma como as empresas que gerenciam as hidrelétricas brasileiras 

se adequam às novas tecnologias. As usinas da empresa Generation no Canadá por exemplo, 

são todas desassistidas e isso é possível devido ao monitoramento remoto exemplar, alta 

disponibilidade e confiabilidade de rede de comunicação, etc, enquanto essa realidade embora 

seja desejável conforme declaração de alguns funcionários, ainda está distante.  

Itaipu AES Generation

SOFTWARE REGULADOR DE 

MUDANÇA DE FREQUÊNCIA

Integração de sistemas,

Internet das coisas.

Não há informações sobre 

utilização

Não há informações sobre 

utilização
Não utiliza

CABEAMENTO ESTILO IO-LINK
Integração de sistemas,

Big data.
Utiliza semelhante Utiliza semelhante Utiliza semelhante

MOTOR SCAN

Integração de sistemas,

Internet das coisas,

Big data,

Computação em nuvem.

Não há informações sobre 

utilização

Não há informações sobre 

utilização
Não utiliza

RELÉ INTELIGENTE

Integração de sistemas,

Internet das coisas,

Big data,

Computação em nuvem.

Não há informações sobre 

utilização

Não há informações sobre 

utilização
Utiliza semelhante

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO 

PREDITIVA

Integração de sistemas,

Big data, 

Computação em nuvem,

Internet das coisas, 

Cibersegurança

Utiliza  Utiliza  Utiliza  

INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA 

INTELIGENTE

Integração de sistemas,

Big data, 

Computação em nuvem,

Internet das coisas, 

Cibersegurança

Utiliza semelhante Utiliza semelhante Utiliza semelhante

SOFTWARE DE CONTROLE DA 

MANUTENÇÃO PREDITIVA

Integração de sistemas,

Big data, 

Computação em nuvem,

Internet das coisas, 

Cibersegurança

Não há informações sobre 

utilização

Não há informações sobre 

utilização
Não utiliza

APLICAÇÃO DE LÓGICAS PARA 

ANÁLISE DE ÓLEO

Integração de sistemas,

Big data, 

Computação em nuvem,

Simulações,

Cibersegurança

Utiliza  
Não há informações sobre 

utilização
Não utiliza

GERENCIAMENTO DIGITAL DOS 

ATIVOS HÍDRICOS

Integração digital sistemas,

Big data, 

Cibersegurança

Utiliza semelhante Utiliza semelhante Utiliza semelhante

HIDRELÉTRICA
PILARESTECNOLOGIA

Tabela 3 - : resumo das informações acerca das tecnologias da Indústria 4.0 em hidrelétricas 
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Entretanto, de forma geral, é possível verificar que as empresas de energia estão 

atentas às mudanças trazidas pelo mercado e também aquilo que suas concorrentes estão 

fazendo no que se refere à adequação à Indústria 4.0 e buscando internalizar as novidades dentro 

dos limites estabelecidos de investimentos em especialmente para pequenas centrais 

hidrelétricas, e conforme a realidade da desassistência das usinas for se aproximando, a 

conversão ao sistema de coleta online dos dados de performance dos ativos, análise dos dados 

e tomada de decisão de forma remota também vai se tornando cada vez mais próxima.   
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