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O diagnóstico concentra-se
Ļ±ƐÚåƒåÓÅŇØƐĻ±ƐĞÚåĻƒĞĀÏ±ÓÅŇƐ
e no isolamento de
falhas quando elas
ocorrem, enquanto que,
o prognóstico pretende
prever falhas antes que
elas ocorram e a vida útil
restante.
RESUMO

A

manutenção tem vindo a destacar-se no ambiente empresarial, devido
ao aumento da quantidade e diversidade de ativos nas instalações, aos projetos
GEHEZI^QEMWGSQTPI\SWIªRSZEVIZSPY±S
MRHYWXVMEPI\MKMRHSRSZEWX³GRMGEWIHMJIVIRtes atitudes na manutenção, para atingirem o
SFNIXMZSGSQYQQE\MQM^EVEHMWTSRMFMPMHEHI
dos equipamentos nas condições necessárias para a operação.

1. ENQUADRAMENTO
As constantes mudanças da envolvente conXI\XYEP I E GSRX¸RYE KPSFEPM^E±S TVSZSGEQ
alterações no mercado, que obrigam as empresas a procurarem novas tecnologias para
aumentarem a produtividade e a rendibilidaHIHSRIK¾GMS&P³QHMWWSEWI\MK´RGMEWHSW
clientes forçam as empresas a tornarem os
WIYW WMWXIQEW TVSHYXMZSW QEMW ǼI\¸ZIMW Iǻcientes e competitivos.
 HIZMHS E IWXEW QYHER±EW UYI WYVKI E
.RHÅWXVMEETSMEHEREGSRI\SHEWQ«UYMnas, sistemas de produção e equipamentos,
de modo a que as empresas tenham a capacidade de criar redes inteligentes ao longo
da cadeia de valor e, assim, controlar e comandar os processos de forma independente
e em tempo real. Esta metodologia revela a
importância da manutenção, visto que uma
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avaria que resulte na interrupção da produção, possui um grande impacto no negócio.
)IWXE JSVQE I ES VIǼIXMV EW IWXVEX³KMEW HI
QERYXIR±SRE¾XMGEHE.RHÅWXVMEWYVKIE
Manutenção Preditiva.

3. IMPLEMENTAÇÃO DA
MANUTENÇÃO PREDITIVA

2. MANUTENÇÃO PREDITIVA
De acordo com a Norma europeia EN
EQERYXIR±STVIHMXMZEFEWIMEWI
na condição dos equipamentos e é realizada
de acordo com a previsão obtida pela análise
repetitiva dos parâmetros de funcionamento
dos equipamentos.
Assim, a manutenção preditiva consiste
na monitorização, em tempo real, com o objetivo de utilizar os dados para determinar as
condições ideais de funcionamento do equipamento, encontrar padrões de falha e prever, atempadamente, avarias e o tempo de
ZMHEÅXMPHSWIUYMTEQIRXSW
Esta técnica de manutenção torna-se
GEHEZI^QEMWMQTSVXERXIREMRHÅWXVMETSMW³

AQUISIÇÃO DE
DADOS

ETEVXMVHIPEUYIWSHIǻRMHSWSWTEV¬QIXVSW
a serem medidos e os limites a serem tolerados, para serem tomadas as decisões que
ERXIGIHIQTSWW¸ZIMWJEPLEW

A manutenção preditiva é baseada em regras
UYIHITIRHIQHEVIGSPLEGSRX¸RYEHIHEHSW
sobre o estado de condição dos ativos que
geram alertas de acordo com regras predeǻRMHEW HIWMKREHEQIRXI UYERHS YQ PMQMXI
IWTIGMǻGEHSJSMEXMRKMHS
Um programa de manutenção preditiva
consiste na aquisição de dados, no processamento de dados e no processo de decisão,
conforme ilustrado na Figura 1.
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A aquisição de dados é o processo de recolha e armazenamento de dados de um proGIWWS J¸WMGS HI YQ WMWXIQE 9Q WMWXIQE HI

PROCESSAMENTO
DE DADOS

Figura 1. Etapas para implementar a manutenção preditiva.

PROCESSO DE
DECISÃO
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monitorização de ativos inclui informações
sobre diversos fatores como, a temperatura,
a pressão ou a velocidade. Os dados dos ativos são transmitidos dos sensores para um
armazenamento central de dados usando
protocolos de comunicação. No hub central
de dados, os dados dos ativos e os dados comerciais dos sistemas ERP (enterprise resource planning I 2* manufacturing execution
system WS EVQE^IREHSW TVSGIWWEHSW I
analisados, num servidor local ou na Cloud.
Os avanços recentes nas comunicações e
na implantação de sensores através da IIoT
(Industrial Internet of Things XSVREVEQ E QEnutenção preditiva, em sistemas industriais,
mais viável.

, ++Ȭ' Ȭ +
4WHEHSWEHUYMVMHSWWSWYWGIX¸ZIMWHIETVIsentar alguns valores ausentes, inconsistenXIWIGSQVY¸HS&UYEPMHEHIHSWHEHSWXIQ
um grande impacto nos resultados obtidos
pelas técnicas de prospeção de dados, sendo que, para melhorar esses resultados podem ser aplicadas metodologias de pré-processamento. O pré-processamento de dados
³YQEHEWIXETEWQEMWGV¸XMGEWUYIVIEPM^EE
preparação e a transformação do conjunto
dos dados iniciais.

Processo de decisão
*WXI³SÅPXMQSTEWWSHEQERYXIR±STVIHMXMva, que pode ser dividida em duas categorias
TVMRGMTEMWHMEKR¾WXMGSITVSKR¾WXMGS4HMEKR¾WXMGSGSRGIRXVEWIREHIXI±SREMHIRXMǻcação e no isolamento de falhas quando elas
ocorrem, enquanto que, o prognóstico pretende prever falhas antes que elas ocorram
IEZMHEÅXMPVIWXERXI4TVSGIWWSHIHMEKR¾Wtico e de prognóstico são complementares,
pois o diagnóstico adiciona novas informações do processo, que permitem passar de
um problema não supervisionado para um
problema supervisionado.
O diagnóstico de falhas requer algoritmos
avançados, tal como técnicas de Machine
Learning. Os algoritmos mais frequentemente
utilizados são a regressão linear, os modelos
HI2EVOSZIEWVIHIWRIYVEMWEVXMǻGMEMW
Os prognósticos preveem o desempenho
futuro, dado o statusEXYEPHSEXMZSISTIVǻP
da operação, sendo importante para saber se
o processo manterá as suas funções ao longo
do tempo.
Os alertas sobre a condição do ativo são
enviados às partes interessadas que, por sua
vez, podem tomar decisões baseadas em
HEHSWTEVEEYQIRXEVEIǻGM´RGMEIQERXIVE
conformidade com os regulamentos.

4. VANTAGENS DA MANUTENÇÃO
PREDITIVA NA INDÚSTRIA 4.0
& 2ERYXIR±S 5VIHMXMZE ETVIWIRXE MRÅQIVEW
ZERXEKIRW UYERHS ETPMGEHE RE .RHÅWXVME 
podendo-se destacar como primordiais, a redução dos custos das ações de manutenção
I HI TVSHY±S E QE\MQM^E±S HE TVSHYXMZMdade, a melhoria da qualidade dos produtos e
das condições de segurança, com o aumenXSHEIǻGM´RGMEHSWVIGYVWSWISEYQIRXSHE
disponibilidade dos equipamentos e da sua
ZMHEÅXMP
Assim sendo, não é uma surpresa que a
Manutenção Preditiva tenha sido aplicada na
.RHÅWXVMETIPSWVIWTSRW«ZIMWHETVSHY±S
e gestores de ativos.

5. CONCLUSÃO
A manutenção preditiva tem emergido rapidamente como um dos principais casos no
GSRXI\XSHE.RHÅWXVMEREKIWXSHIEXMZSW
A implementação de tecnologias IIoT para
monitorizar a integridade dos ativos, otimizar
os cronogramas de manutenção e obter alertas em tempo real dos riscos operacionais,
TIVQMXIVIHY^MVSWGYWXSWHIWIVZM±SQE\MQMzar o tempo de atividade e melhorar o rendimento da produção. M
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