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Inteligentes
e essenciais

Elas estão cada vez mais presentes no nosso
cotidiano e, aos poucos, vêm invadindo nossa rotina.
No mundo industrial, as máquinas inteligentes
são a porta de entrada para a Empresa Conectada
(The Connected Enterprise), tanto para as empresas
que estão começando sua jornada rumo à Indústria
4.0, quanto para as empresas mais adiantadas nessa
jornada. As máquinas inteligentes são essenciais em
seus processos fabris, pois são capazes de coletar
dados, analisá-los e compartilhá-los de forma
colaborativa. Por essas razões, escolhemos para tema
de capa desta edição abordar o papel dos fabricantes
de máquinas (OEMs) no cenário produtivo atual e num
futuro próximo. Afinal, é deles o protagonismo neste
ambiente cada vez mais baseado em informações.
Planeje-se para estar na Filadélfia, EUA, em 14 e 15 de
novembro, quando você poderá conhecer mais sobre
este e outros temas na Automation Fair® 2018
e garantir sua atualização profissional.
Enquanto isso, esperamos que aproveite
a leitura desta edição.

eliana Freixa

Gerente de Programas Comerciais de Marketing - América Latina

Registre-se!

Assine, grátis, a revista Automation today e receba as novas edições
diretamente no seu endereço de e-mail. Cadastre-se no site da Rockwell Automation

ENTRE EM

Envie seus comentários e sugestões sobre a revista AUtOMAtIOn tODAy

CONTATO para esfreixa@ra.rockwell.com. Sua opinião é muito importante! Obrigado.
rok.auto/automationtoday-br
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DEStAQUES

Ética e responsabilidade corporativa
Pelo décimo ano, Rockwell Automation marca
presença no ranking das empresas mais éticas do
mundo, do Ethisphere Institute.
A lista reúne 135 empresas globais que
inﬂuenciam e impulsionam mudanças positivas e
melhoram a liderança ética e o comportamento
corporativo. “Integridade e honestidade são
parte do nosso DNA, e estou orgulhoso de que
o Ethisphere Institute novamente reconheça o
compromisso de nossos funcionários em viver
os valores da nossa empresa todos os dias”, disse
Blake Moret, CEO da Rockwell Automation. “Agir
com integridade, ética e respeito uns pelos outros
não é apenas a coisa certa a fazer. É, também,
um imperativo para o crescimento da empresa,
uma vez que fornecemos valor a longo prazo”,
destacou Moret. Todas as ações da Rockwell
Automation relacionadas à cultura de práticas
éticas, sustentabilidade corporativa, desempenho
ambiental, segurança dos colaboradores, cultura
organizacional e iniciativas de relacionamento
com a comunidade podem ser conhecidas no
Relatório 2017 de Responsabilidade Social.
rok.auto/crPT

Parcerias fortalecidas na América Latina
Criação da Gerência de Integradores de Sistemas visa a
reforçar este canal e a aprimorar oferta de soluções para
indústrias da região.
“Reconhecemos o papel relevante que os integradores de sistemas desempenham
em nossos negócios e junto aos usuários finais”, afirma Luis Carrillo, que está à frente
da Gerência de Integradores de Sistemas para a América Latina, criada recentemente.
“O Programa de Integradores da Rockwell Automation tem o compromisso de
garantir, a esses nossos parceiros, ferramentas de desenvolvimento de baixo custo,
treinamento e suporte necessários para que eles possam efetivamente cumprir
nosso objetivo, que é oferecer ao mercado um pool de empresas competentes e
diferenciadas, que lhes apresentem a melhor solução com a nossa tecnologia e
expertise”, disse Carrillo. Além dos benefícios que o programa traz aos integradores
de sistemas da Rockwell Automation, ele permite também que estes parceiros
comerciais se diferenciem no mercado e, assim, aumentem a exposição aos novos
clientes. Já para os clientes finais que decidem trabalhar com algum de nossos
integradores de sistemas participantes do Programa, garante acesso a soluções
técnicas de primeira linha, com produtos de reputação sólida em todo o mundo,
amplo conhecimento industrial e expertise em diversas disciplinas, tais como:
Controle, Processo, Potência, Soluções de Informações e TI Industrial. A Gerência de
Integradores de Sistemas para a América Latina confirma todo o potencial da região
para desenvolver e implantar soluções tecnológicas de ponta e o comprometimento
da Rockwell Automation com estes seus parceiros de negócios.
rok.auto/si
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Rockwell Automation firma parceria com PTC
O aporte de investimento de US$ 1 bilhão da
Rockwell Automation na PTC selou, em junho,
acordo de parceria estratégica entre as duas
empresas. PTC (ptc.com) e Rockwell Automation
alinharão suas tecnologias de fábricas inteligentes,
combinando as plataformas de realidade aumentada
(AR) da PTC com as plataformas de automação
industrial da Rockwell Automation. O resultado
será uma solução de informações integradas que
permitirá aos clientes alcançar maior produtividade
e eficiência da planta, menor risco operacional e
melhor interoperabilidade do sistema.

Rockwell Automation adquire ODOS Imaging
A escocesa ODOS Imaging detém expertise em sistemas de sensoriamento time-of-ﬂight com imagens 3D,
para aplicações industriais. A Rockwell Automation aplicará esta tecnologia em produtos de sensoriamento e
de segurança, para fornecer soluções a uma ampla gama de aplicações industriais, incluindo montagem de
automóveis, embalagem e manuseio de materiais e logística, entre outras.

Reserve estas datas
14 e 15 de novembro
Filadélfia, EUA
DESCUBRA AS SOLUÇÕES QUE VOCÊ PROCURA EM UM ÚNICO LUGAR
A participação na Automation Fair® agrega estratégias inovadoras, para ajudá-lo a se tornar mais
competitivo e produtivo globalmente com a Empresa Conectada (The Connected Enterprise)
GANHE conhecimento, participando de laboratórios práticos, sessões técnicas e fóruns
EXPERIMENTE as mais recentes tecnologias e soluções, nos estandes
da Rockwell Automation e de seus parceiros
CONECTE-SE com especialistas e seus pares do setor
Descubra como a Automation Fair® pode ajudar sua empresa. www.automationfair.com

tECH tIPS

Será que você deve adotar

POR KEVIn ZOMCHEK, gerente de Negócios, Rockwell Automation

sensores inteligentes?

Os mais novos
sensores
inteligentes
comunicam
dados e
diagnósticos
detalhados,
que permitem
às máquinas
operar de
forma mais
eficaz e, aos
operadores,
trabalhar
com mais
eficiência.
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ensores são essenciais para captar
diagnósticos básicos de máquinas e
equipamentos industriais. À medida que
as pessoas que fazem manutenção nessas
máquinas se aproximam da aposentadoria,
uma nova geração de trabalhadores está
surgindo. Embora essa nova geração esteja
bem confortável com a tecnologia de
fabricação em constante evolução e com os
dados provenientes dessa tecnologia, eles não
estão necessariamente tão familiarizados com
os equipamentos quanto os funcionários mais
experientes.

CAPTAR DADOS CONTEXTUAIS PARA FORNECER DIAGNÓSTICOS
MAiS PREdiTiVOS E APROVEiTAR OS dAdOS EM TOdA A
EMPRESA SERÁ FUNDAMENTAL PARA VENCER OS DESAFIOS
DESSA NOVA FORÇA DE TRABALHO E DA TECNOLOGIA.
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A tecnologia de sensoriamento inteligente
está atendendo essa necessidade, dando
uma visão mais aprofundada da condição
das máquinas industriais, para ajudar as
gerações – atuais e futuras – de operadores
a otimizar os processos fabris. Embora os
sensores inteligentes ofereçam visualizações
importantes da operação fabril, nem todos os
sensores precisam ser equipados com essa
tecnologia. É importante saber onde e quando
adotar recursos de detecção inteligente.

ALInHAnDO

Sensores inteligentes podem
ajudar a otimizar operações
de fabricação flexíveis, que
envolvam frequentes mudanças
na linha de produção devido a
produtos de tamanhos diferentes.
Em vez de requerer uma
reconfiguração manual para
cada produto que entra na linha,
os sensores inteligentes podem
armazenar múltiplos perfis no
controlador que, em seguida,
podem ser transferidos para os
sensores, conforme necessário,
para atender os diversos
produtos. Isso significa que o
tempo de configuração do sensor
é reduzido significativamente,
de alguns minutos para meros
milissegundos, ajudando a
otimizar uma fabricação flexível.
Na maioria das aplicações
de fabricação flexível, vários
sensores requerem nova
parametrização. Muitas vezes, a
metodologia de configuração dos
sensores difere entre as famílias
de sensores.
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COMO RESULTADO DISSO, o operador tem uma

maior responsabilidade em conhecer e lembrar
o processo exato requerido para atualizar
todos os sensores. Poderia levar até uma hora
para reconfigurar manualmente os sensores
em uma única máquina e, embora o custo da
hora necessária para fazer isso seja um fator
significativo, o elemento mais impactante é a
perda de produção nessa uma hora.

ADAPtAçãO À nOVA FORçA DE tRABALHO

ALÉM DE PREVENIR PERDAS DE PRODUÇÃO, OS SENSORES
INTELIGENTES PODEM AJUDAR A MINIMIZAR OS
IMPACTOS RELACIONADOS À FORÇA DE TRABALHO.
À medida que os funcionários envelhecem e os
operadores mais experientes se aposentam, grande
parte dos conhecimentos especializados é perdida.
Em geral, para cada três trabalhadores que se
aposentam, apenas um é contratado para substituílos. Operadores mais experientes conhecem suas

rok.auto/smartdevicesPT

máquinas muito bem – todas as suas peculiaridades e como
reagir a elas. Assim, à medida que os operadores mais velhos se
aposentam, muito conhecimento é perdido, e a próxima geração
não está necessariamente familiarizada ou aparelhada para lidar
com essas peculiaridades. Portanto, sensores mais inteligentes e
com mais recursos de diagnóstico vão ajudar bastante durante
essa transição da força de trabalho.

OUTRO PONTO NÃO TÃO SUTIL é que a funcionalidade
da configuração automática de um sistema de sensores
inteligentes integrados envia valores consistentes para
os sensores em cada oportunidade, o que reduz erros de
configuração ou problemas de produção que poderiam ocorrer
quando as mudanças de parâmetros são feitas manualmente
por um operador – especialmente um operador inexperiente.
Os fornecedores de máquinas podem validar esses valores
para garantir que as configurações ideais sejam utilizadas para
operar cada máquina. Para determinar se a mudança para
sensores inteligentes é indicada para o seu caso, é fundamental
entender o custo das configurações de sensores devido a
mudanças na linha de produção, bem como as consequências
de uma força de trabalho em processo de mudança.

SERVIçOS
POR PASCAL ACKERMAn, consultor sênior de Segurança Cibernética industrial, Rockwell Automation

Ameaças cibernéticas:
sua estratégia de segurança
industrial é suficiente?
A melhor defesa é uma boa ofensiva com um plano de prevenção e resposta, para proteger
os sistemas de controle industrial de ataques cibernéticos cada vez maiores.

J

UnHO DE 2017: um ataque cibernético começa
na Ucrânia e logo se espalha na Europa e nos EUA. As
manchetes na internet anunciavam: “Ransomware!”,
“Sistemas das indústrias estão desligados” e “A produção
está paralisada”. O culpado foi um programa de malware
denominado NotPetya. Em um primeiro momento,
acreditava-se ser um ransomware, mas o NotPetya
acabou sendo um vírus limpador (wiper) com métodos
de propagação semelhantes a um worm. Vamos chamálo de WiperWorm. Agora, que os servidores e demais
equipamentos dos clientes voltaram a funcionar
normalmente, os sistemas da produção (como controle,
visualização e batelada) reiniciaram as atividades e as
fábricas estão produzindo novamente, chegou a hora de
refletir sobre o que ocorreu.
PLAnOS DE SEGURAnçA DOS COMPUtADORES
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As equipes que tinham um plano de segurança
escolheram as ações cuidadosamente e as executaram
com um propósito definido. Uma resposta eficaz
geralmente implicava seguir alguns dos procedimentos
mencionados no documento Computer Security Incident
Handling Guide (Publicação do Instituto Nacional de
Padrões e Tecnologia, 800-61).
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Em primeiro lugar, avaliar a magnitude do
impacto e analisar a causa, de forma a seguir
os passos corretos para controlar a ameaça.
Mas, em muitos casos, isso não foi possível.
Para algumas empresas, quase todos os
computadores Windows conectados à
rede do sistema de controle industrial
foram afetados pelo WiperWorm NotPetya.
Com poucas possibilidades de recuperar
os sistemas infectados, o próximo passo
lógico era começar a procurar os backups
dos sistemas e tentar recuperá-los. Se não
existissem backups, todos os sistemas de
produção teriam que ser restaurados do
zero – uma ação cara e demorada.
Para as empresas com sorte, os backups
ofereciam uma esperança, mas uma
abordagem disciplinada de recuperação
ainda implicava garantir que os sistemas
recuperados estivessem em redes isoladas,
para evitar a reinfecção. A rápida ação
de engenheiros e pesquisadores em
cibersegurança forneceu informação-chave
sobre como impedir a reinfecção:

rok.auto/automationtoday-br

• Aplicar a correção da vulnerabilidade MS17010 impedindo que os exploits EternalBlue e
EternalRomance comprometessem um sistema.
• Desabilitar a wmic.
• Implantar uma correção de registro para desativar
todos os compartilhamentos administrativos como
C$ e ADMIN$, eliminando, assim, um dos vetores
de propagação.

Desafios durante a fase de recuperação

No caminho da recuperação, houve desafios, porque
alguns dos métodos de propagação do WiperWorm
também eram uma funcionalidade-chave das
aplicações de Produção, portanto, desabilitar ou
restringir o acesso nem sempre era uma opção viável.
A lição? A medida de prevenção mais eficaz contra
um WiperWorm é a aplicação de uma prática de
segurança reconhecida: “as medidas básicas”, se
você preferir. Existem inúmeros artigos sobre o
assunto, mas alguns pontos-chave são:
• Fortalecer os sistemas antes de colocá-los em
produção.
• Executar os programas com contas de usuários
com acessos restritos, sempre que possível.
• Corrigir seus sistemas e investir em um excelente
antivírus ou uma solução de segurança completa.

Esteja preparado

Na defesa contra um WiperWorm, ransomware ou
qualquer outro ataque de malware, a estratégia mais
eficaz continua sendo estar preparado.
Implante patches e fortaleça os sistemas para
impedir um surto e, se não puder evitá-lo, assegurese de estar preparado para recuperar os sistemas
críticos da Produção a partir de um backup.
Estar preparado pode representar a diferença
entre estar em funcionamento e ter que refazer
completamente os sistemas de produção.

Como o NotPetya funciona?

O NotPetya conta com vários mecanismos
para propagar-se quando infecta um dispositivo:
1. EternalBlue: o mesmo exploit usado
pelo WannaCry.
2. EternalRomance: um exploit de SMBv1
filtrado por “ShadowBrokers”.
3. PsExec: uma ferramenta legítima de
administração do Windows.
4. WMI: Windows Management Instrumentation,
um componente legítimo do Windows.
Fonte: Talos

SEGURAnçA
POR GREGORy WILCOX, gerente de desenvolvimento de Negócios e de Tecnologia Global, Rockwell Automation

Proteja

seus dados

E

descubra considerações importantes para planejar, projetar e implantar
uma solução de acesso seguro à rede remota e os recursos para ajudá-lo.
mbora amplamente difundido em sistemas corporativos,
o acesso remoto a sistemas de automação industrial
e de controle (IACS) tem permanecido um desafio
por longo tempo. Os obstáculos para adotar acesso
remoto industrial incluíam preocupações de segurança,
conectividade insuficiente e falta de colaboração entre
o pessoal de TI e de Operação. Esses desafios são cada
vez mais gerenciáveis, à medida que mais organizações
adotam a abordagem de Empresa Conectada. Ao
convergir redes de Tecnologia de Informação (TI) e de
Operações (TO) e, ao suportar a adoção de tecnologias de
rede padrão, a Empresa Conectada torna o acesso remoto
industrial uma possibilidade bem real.

DE FATO, MUITAS INDÚSTRIAS JÁ ESTÃO USANDO ISSO PARA AJUDAR
A MELHORAR E, ATÉ MESMO, REINVENTAR SUAS OPERAÇÕES.

10

Indústrias de petróleo e gás estão monitorando remotamente
seus ativos dispersos geograficamente, em vez de ter seus
trabalhadores alojados onsite (em campo) ou se deslocando
entre os locais. As indústrias em geral estão usando acesso
remoto para conectar seus especialistas com as fábricas em
todo o mundo. Esta colaboração instantânea pode reduzir o
tempo de resposta a incidentes e os custos de deslocamento.
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O ACESSO REMOTO
TAMBÉM CRIA OPORTUNIDADES
PARA EMPRESAS UTILIZAREM
A ASSiSTÊNCiA E EXPERTiSE
DE SEUS FORNECEDORES
dE MANEiRAS NOVAS E VALiOSAS.
Uma importante empresa de
biotecnologia, por exemplo, passou
por uma reconstrução de sua
infraestrutura de rede, que durou
alguns anos, com o objetivo de integrar
o seu sistema de fabricação ao sistema
corporativo. Ao fazer isso, a empresa
utilizou um fornecedor terceirizado
para prestar assistência remota. Sem
essa assistência remota, a empresa
precisaria certificar-se de que teria
não apenas os funcionários, mas
os conhecimentos especializados
necessários para manter conectada
sua complexa arquitetura de rede.
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FACILItAnDO O PROCESSO
Vários recursos industriais estão disponíveis para auxiliar
fabricantes, operadores industriais e OEMs a implementar
acesso remoto seguro. Um desses recursos é o que
chamamos de arquiteturas CPwE (Converged Plantwide
Ethernet), desenvolvidas em conjunto pela Cisco e pela
Rockwell Automation. As arquiteturas CPwE incluem vários
documentos que oferecem boas práticas para projetar
e implantar infraestruturas de redes convergidas. Os
documentos, que incluem arquiteturas de referência testadas
e validadas com orientações de projeto e implantação,
abrangem tecnologias-chave, princípios e casos de sucesso,
para tirar o máximo proveito dessas infraestruturas de rede
– incluindo como facilitar o acesso remoto.

COntROLES ESSEnCIAIS PARA ACESSO REMOTO SEGURO
A segurança é uma preocupação importante para
qualquer indústria que deseje fornecer acesso
remoto via internet. O acesso deve ser restrito às
pessoas autorizadas, e mesmo as ações dessas
pessoas devem estar alinhadas com políticas e
procedimentos aprovados. Uma abordagem de
segurança de defesa em profundidade (defense-indepth - DID) é recomendada para cada operação
industrial conectada e é especialmente importante
para se ter acesso remoto seguro. A segurança
em profundidade se baseia na ideia de que
qualquer ponto de proteção pode ser derrubado,
e provavelmente será. É por isso que se utilizam
várias camadas de segurança e controles, para
proteção contra uma gama de ameaças.

rok.auto/automationtoday-br

Acesso remoto cria
oportunidades para empresas
utilizarem assistência e expertise
de seus fornecedores, de
maneiras novas e valiosas.
AUtOMAtIOn TODAY • AMÉRICA LATINA • EdiçãO 51
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SEGURAnçA

ALGUNS DOS COntROLES DE
SEGURAnçA ESSEnCIAIS A UM
ACESSO REMOTO SEGURO INCLUEM:

Implantando acesso
remoto seguro

81

• Implantação de firewall de “três pernas”
- Conceito fundamental para tornar
o acesso remoto industrial possível.
Impede o fluxo de tráfego direto entre
as zonas industriais e corporativas. Em
vez disso, todo o tráfego termina na zona
industrial desmilitarizada (IDMZ), que
atua como zona de proteção e permite
apenas acesso autorizado a dados e
sistemas entre as duas zonas.
• Sistema de Prevenção de Invasão (IPS)
- Inspeciona o tráfego de entrada vindo
das redes corporativa e externa e pode
bloqueá-lo, se o sistema determinar que
os dados são inseguros.
• Redes locais virtuais (VLANs) - Ajudam
a segmentar o tráfego de dispositivos
e canais específicos na zona industrial.
Ajudam a controlar o tráfego que
está sendo transmitido de e para os
servidores de acesso remoto.
• Serviços de identificação com listas
de controle de acesso (dACLs) que
podem ser baixadas - Utilizam uma
lista de declarações de “permissão” e
“recusa” que são aplicadas a usuários,
endereços IP e protocolos. Eles podem
ajudar a evitar que usuários e tipos de
tráfego não autorizados acessem uma
arquitetura de rede.

2
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passos principais para indústrias
implantarem com eﬁciência uma
abordagem de defesa em profundidade,
que utiliza os controles de segurança
detalhados anteriormente:

USAR ACESSO REMOtO PADRãO BASEADO EM tI

Atualmente, VPNs baseadas em IPsec e SSL/TLS são a
tecnologia de acesso remoto mais utilizada. Elas requerem o
uso de serviços de identificação para Autenticar, Autorizar e
Auditar (AAA), que é uma forma de serviço para o usuário de
discagem de autenticação remota (RADIUS). Os serviços de
identificação também oferecem Controle de Acesso à Rede
(NAC) para confirmar e determinar se o sistema do usuário
remoto está rodando um determinado nível de código ou se
tem certas precauções de segurança implantadas.

LIMItAR O ACESSO

Cada acesso de usuário remoto deve ser apropriadamente
gerenciado. Por exemplo: uma política de acesso de
parceiro remoto deve ser explicitamente limitada,
enquanto a política de acesso remoto de um funcionário
deverá ser definida pela sua identidade corporativa. ACLs
restritos, com base em serviços de identificação, devem
ser estabelecidos para um conjunto limitado de usuários,
endereços de IP e uma quantidade de portas da camada
de transporte para gerenciar os níveis de acesso desses
usuários remotos.

rok.auto/automationtoday-br
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USAR nAVEGADORES DE IntERnEt PROtEGIDOS

Usuários remotos que interagem com dados e
aplicações do chão de fábrica devem fazer isso somente
com navegadores de internet que suportem HTTPS.
Este importante recurso de segurança é utilizado
comumente em aplicações de internet e fornece
criptografia e autenticação adicional.

EStABELECER SESSÕES SSL EM VPn

Mesmo usando um navegador seguro, as sessões
VPN de camada de soquete segura (SSL) devem
ser estabelecidas, para haver um nível de proteção
adicional. Essas sessões utilizam criptografia para
fornecer transações seguras entre o usuário remoto
e o firewall IDMZ. O usuário remoto se autentica para
verificar qual serviço é solicitado pelo servidor de
acesso remoto, e o firewall confirma que o usuário
remoto está autenticado e autorizado a utilizar o
serviço.

IMPLAntAR IPS

Quando uma sessão remota é estabelecida, o IPS tem a
tarefa crítica de inspecionar o tráfego que se desloca de
e para o servidor de acesso remoto. O sistema bloqueará
quaisquer ameaças detectadas, prevenindo, assim, que
elas afetem os sistemas na zona IDMZ ou industrial.

USAR SESSÕES DE tERMInAL REMOtO

Permitir somente protocolos de terminal remoto
entre o cliente remoto e o firewall IDMZ pode
reduzir significativamente o potencial de ataques e
contaminação com vírus a partir de sessões remotas.
Isso pode ser feito usando qualquer número de
tecnologias de sessão via terminal, como o protocolo de
desktop remoto (RDP), que é utilizado pela plataforma
ThinManager.

tRAtAR A SEGURAnçA DA APLICAçãO

As aplicações IACS devem ser implantadas em um
servidor de acesso remoto dedicado e seguro. Isso
permite que o pessoal da fábrica controle versões da
aplicação, limite as ações que podem ser realizadas e
dos dispositivos que podem ser acessados.

SEGMEntAR E InSPECIOnAR O tRÁFEGO

Segmente o acesso remoto em uma VLAN dedicada, para
controlar detalhadamente o tráfego de e para a VLAN. Se
forem usados vários servidores de acesso remoto, eles
devem estar em VLANs separadas. Cada uma delas pode
acessar um conjunto específico de VLANs da fabricação,
limitando, assim, a visualização ou o acesso do usuário
remoto à zona industrial. Inspecione o tráfego entre os
servidores de acesso remoto e as aplicações IACS com
um firewall industrial.

VPNs baseadas
em IPsec e
SSL/TLS são
a tecnologia
de acesso
remoto mais
amplamente
utilizada.

ORIEntAçãO
DEtALHADA
ESSES PASSOS
VÃO AJUDÁ-LO
A iMPLEMENTAR
ACESSO REMOTO
SEGURO. NO
ENTANTO, ELES
ABORdAM
SUPERFICIALMENTE
AS VÁRiAS
CONSIDERAÇÕES
TÉCNICAS QUE
PRECiSAM SER
TRATADAS DURANTE
OS ESTÁGiOS
DE PROJETO,
PLANEJAMENTO E
iMPLANTAçãO.
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Máquinas inteligentes

Transformando
dados em ação
Muitos fabricantes de
máquinas e seus clientes
finais estão começando
a construir o alicerce
que lhes permitirá se
beneficiar da inteligência
que as máquinas podem
oferecer.
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P

ara muitos clientes, pode ser difícil tomar decisões em
relação ao tipo de equipamento que permitirá melhorar
suas operações de fabricação, tornando-as à prova do
futuro. Uma das fontes mais confiáveis de ajuda para
muitas empresas é, sem dúvida, seus fabricantes de
máquinas e equipamentos. E são os fabricantes de
máquinas inteligentes que estão facilitando o acesso a
dados e transformando isso em conhecimento valioso.

OS FABRICAntES DE MÁQUInAS (OEMS) FORAM OS PRIMEIROS
A EntEnDER A IMPORtÂnCIA DA MAnUFAtURA IntELIGEntE
E AS MUDAnçAS RADICAIS QUE ISSO PODERIA tRAZER AOS
SEUS nEGÓCIOS E DOS SEUS CLIEntES. VALE A PEnA, EntãO,
EntEnDER COMO ELES COnStROEM A IntELIGÊnCIA nOS SEUS
PRODUtOS E COMO, AO FAZEREM ISSO, COntRIBUEM PARA
InICIAtIVAS DE MAnUFAtURA IntELIGEntE.
COMO A FABRICAçãO
SE tORnA IntELIGEntE?

IntELIGÊnCIA COnStRUÍDA nAS
MÁQUInAS E EQUIPAMEntOS

Falando de modo amplo, as operações
de produção podem ser consideradas
inteligentes quando estão integradas com
as operações de TI. Essa integração, que a
Rockwell Automation chama de Empresa
Conectada (The Connected Enterprise),
habilita funcionários, equipamentos e
sistemas de negócio mais abrangentes a
coletar, compartilhar e analisar dados em
tempo real. Todos os sistemas são baseados
em uma única arquitetura de rede aberta,
que ajuda a acelerar os processos e a tomada
de decisão, permitindo que os gerentes
façam rapidamente quaisquer ajustes. Em
alguns casos, máquinas baseadas nesse tipo
de arquitetura podem fazer os ajustes sem a
intervenção humana, o que ajuda a reduzir
e prever a manutenção, reduz paradas
e acelera o ciclo da produção. O ato de
simplesmente coletar dados não é suficiente.
É necessário transformar esses dados em
ações que tragam benefícios ao negócio.

As máquinas inteligentes auxiliam os
clientes finais, por exemplo, a utilizar os
dados coletados por sensores e sistemas
de controle, de forma que eles possam
incrementar a disponibilidade e o
desempenho. Por exemplo: os gerentes
podem examinar cada aspecto do fluxo
de trabalho da Produção em tempo real,
o que os capacita a agilizar processos
ou prever falhas em equipamentos.
Uma pesquisa da Rockwell Automation
mostrou que isso pode aumentar o índice
de eficácia total dos equipamentos (OEE),
em uma porcentagem significativa. Outro
exemplo refere-se à qualidade. Se os
sensores na linha de produção podem ser
programados para executar inspeções
de qualidade à medida que os produtos
passam através deles, as empresas
podem reduzir as taxas de rejeitos. Isso
pode se traduzir claramente em grandes
economias.

rok.auto/automationtoday-br
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O QUE PRIORIZAR AO PROjEtAR
UMA MÁQUInA IntELIGEntE
O momento para se pensar em como construir uma máquina fácil de integrar
– em que seja fácil acessar dados valiosos – é antes da fase de projeto. Sim,
antes, considerando:
1. Uma arquitetura de rede em comum: a EtherNet/IP pode simplificar
a infraestrutura da rede e reduzir riscos de integração. Uma rede
EtherNet/IP oferece desempenho em tempo real, resiliência e segurança
de uma solução Fieldbus padrão, e largura de banda, conectividade aberta
e aceitação global do padrão Ethernet. Isso permite colaboração em
tempo real e compartilhamento de dados de maneira homogênea
em todos os níveis corporativos.
2. Uma plataforma de controle escalável, como a plataforma Logix, que
utiliza um ambiente de projeto único, controladores e tecnologia de rede
comuns, facilitando a integração de todas as disciplinas de controle em uma
única plataforma. Ela também permite reutilização de código fonte, para
ajudar a reduzir a complexidade do sistema e agilizar tempos de projeto,
comissionamento e instalação. Também permite que você dimensione o
sistema de controle na medida certa para a aplicação do seu cliente.
3. Soluções On-Machine, que levam controles industriais e componentes
de hardware para mais perto da aplicação ou da máquina, minimizando
a quantidade de componentes no painel. Isso reduz o tempo de fiação e
resulta em maior disponibilidade e menores custos. Um exemplo: a Rockwell
Automation lançou um recurso com armazenamento em nuvem Microsoft
Azure – o FactoryTalk Analytics for Machines. Esta aplicação oferece aos
OEMs acesso a dados analíticos de desempenho de máquinas instaladas,
para dar assistência aos clientes através do FactoryTalk na nuvem. Para
os clientes finais, esta aplicação ajuda a aumentar a disponibilidade e a
produtividade, além de reduzir os custos de manutenção.
Fonte: Artigo escrito por Angelique Fehr, gerente
de Programas Comerciais, Rockwell Automation.
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AnÁLISES QUE
AGREGAM VALOR
Máquinas inteligentes geram
grande quantidade de dados – o
que é de pouca valia, a menos
que os dados sejam analisados
e compartilhados de forma
colaborativa. Análises e soluções
de armazenamento baseadas
em nuvem, trabalhando com
equipamentos inteligentes,
podem facilitar as operações
de manutenção para OEMs e
oferecer níveis sem precedentes
de eficiência e produtividade para
seus clientes finais.
Uma forma simples de começar
é com dados analíticos para
manutenção, que ajudam a
otimizar a disponibilidade e o
desempenho de uma máquina. No
próximo nível, dados analíticos
de múltiplas linhas ou múltiplas
fábricas podem fornecer
atualizações em tempo real aos
operadores e identificar tendências
por meio de comparações.
Elas são úteis, também, para
fabricantes de máquinas,
capacitando-os a oferecer serviços
de monitoramento remoto aos
clientes, para manter as máquinas
funcionando bem.
rok.auto/automationtoday-br

Em um nível mais complexo, as empresas podem implementar análises globalmente, para ajudar
a garantir a conformidade em todas as suas unidades de produção, integrando dados analíticos
de produção com ferramentas de Business Intelligence (BI). Quando essas soluções analíticas
são armazenadas em nuvem, os fabricantes de máquinas podem acessar remotamente os dados
gerados por suas máquinas nas instalações do cliente. E, para isso, a Rockwell Automation oferece o
FactoryTalk Analytics for Machines, uma solução de dados armazenados em nuvem Microsoft Azure.
Essa aplicação em nuvem permite que os fabricantes de equipamentos possam acessar os dados
analíticos de desempenho de determinadas máquinas, de forma a suportar seus respectivos clientes
através da nuvem. Já para os fabricantes, essa aplicação permite obter maior disponibilidade e
resultados, enquanto reduz os custos com a manutenção.

USO IntELIGEntE DOS DADOS

MÁQUInA IntELIGEntE
PREMIADA
Um bom exemplo de uma máquina
inteligente vem do OEM italiano Cama Group,
cuja máquina de embalagem IF318 oferece
recursos inovadores, como tecnologia sem
painel, ergonomia e facilidade de uso. Usando
a aplicação FactoryTalk Analytics for Machines,
junto com um controlador CompactLogix
5480 com Windows 10 IoT, a IF318 envia
dados de KPIs críticos via plataforma de
nuvem Microsoft Azure. Isso permite que os
usuários visualizem a produção em tempo
real. A nova máquina utiliza o sistema de
esteira inteligente iTRAK, que facilita o projeto
e a construção de soluções para embalagens
e movimentação de materiais. Ao combinar
movimento linear e rotativo, a solução
ajuda projetistas de máquinas a obter maior
eficiência e capacidade de movimentação.
O iTRAK permite que cada estação de
operação opere independentemente das
outras, proporcionando ﬂexibilidade em cada
uma das três estações da máquina: formação,
carregamento e fechamento. O Cama Group,
com sua máquina IF318, foi o vencedor
do prêmio de Melhor Máquina do Futuro
2017 – criado pela Rockwell Automation
para destacar a tecnologia de máquinas
excepcionais, criativas e inovadoras no setor
de embalagens.

Resumindo, as máquinas inteligentes geram muitos
dados, mas eles têm pouco valor se não forem analisados
e compartilhados de forma colaborativa. As soluções
baseadas em nuvem e análises (analytics) e os equipamentos
inteligentes facilitam as operações de manutenção para os
OEMs e oferecem níveis de eﬁciência e produtividade sem
precedentes aos fabricantes.
MAtURIDADE DIGItAL DE InDÚStRIAS
Após entrevistar mais de 1.100 executivos em 26 países, a PWC
divulgou um amplo estudo(*) sobre maturidade digital de
indústrias – e trouxe ao conhecimento geral dados realmente
impressionantes:
• Apenas 10% das empresas globais pesquisadas estão no
patamar tecnológico mais elevado, com os segmentos
automotivo (20% das pesquisadas) e de eletrônicos (14%)
liderando. Entre as indústrias de processo, de bens de consumo
e outras atividades de manufatura, são poucas as que já
entraram efetivamente na era digital.
• Perto de 2/3 mal começaram (ou sequer começaram) sua
jornada rumo à digitalização.
Diante disso e da evolução rápida da Internet das Coisas
Industriais (IIoT), os fabricantes de máquinas assumem um papel
que vai além de “simplesmente” aumentar a competitividade
de seus clientes. Por meio de máquinas inteligentes, os OEMs
se veem diante de uma nova atribuição: ajudar esses clientes a
entrar (ou avançar) no mundo da Indústria 4.0.
*Fonte: PwC Strategy&Global Digital Operations Study 2018

rok.auto/smartmachinePT
rok.auto/automationtoday-br

AUtOMAtIOn TODAY • AMÉRICA LATINA • EdiçãO 51

17
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AUtOMOtIVA

POR BILL SARVER, consultor sênior de indústria Automotiva Global, e tODD MOntPAS, gerente de Produto, Software de informações, Rockwell Automation

Análise escalável e a fabricação
automotiva inteligente
O setor automotivo está acostumado a grandes
volumes de dados. durante décadas, fabricantes
automotivos coletaram e analisaram dados a
partir de reivindicações de garantia, relatórios de
manutenção e de veículos cada vez mais inteligentes
e mais conectados, para melhorar a experiência
do consumidor, o desempenho das revendas e a
qualidade dos veículos.
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A

grande quantidade de dados (big
data) vem proliferando no chão de
fábrica, à medida que as montadoras
e seus fornecedores/subfornecedores
adotam a transformação digital e as
tecnologias inteligentes. No setor de
fabricação, o desafio é como utilizar
da melhor forma a maciça quantidade
de dados que os ativos inteligentes
geram, para melhorar o desempenho
a curto e a longo prazo.
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DIMEnSIOnAnDO CORREtAMEntE
Serviços e plataformas analíticas baseados em nuvem vêm
crescendo paralelamente aos dispositivos inteligentes,
para ajudar os fabricantes a obter o retorno dos seus
investimentos digitais. E alguns fabricantes automotivos
têm adotado plataformas de armazenamento baseadas
em nuvem, para agregar, analisar e transformar dados em
poderosa inteligência comercial.
Entretanto, mesmo com os avanços, muitos fabricantes
lutam para fornecer a seus operadores informações que
possam impulsionar ganhos de desempenho em tempo
real no chão de fábrica.
Por quê? Enviar dados para uma plataforma de
armazenamento em nuvem é ideal para análises no
nível gerencial e para a tomada de decisões corporativas
com cronogramas mais flexíveis. No entanto, para
uma determinada pessoa que pode tomar uma ação
corretiva no chão de fábrica, o tráfego de rede excessivo
e atrasos nas análises podem interferir no fornecimento
de informações contextualizadas e em tempo hábil. Em
outras palavras, as “análises para controlar a malha do
sistema” não são fechadas com rapidez suficiente para
terem um impacto imediato.

rok.auto/automationtoday-br

AnÁLISES ESCALÁVEIS: UMA MAnEIRA
MAIS RÁPIDA PARA OtIMIZAR nA POntA
Uma plataforma escalável de análises fecha
o circuito de forma mais rápida entre a
grande quantidade de dados e o chão de
fábrica, incluindo recursos de análises e de
aprendizagem de máquinas, para mais perto
da origem das informações e dos tomadores
de decisão dentro da fabricação.

Por exemplo: uma montadora automotiva utiliza
inversores de frequência variável para controlar motores em
transportadores para movimentação de materiais.
inversores CA modernos monitoram continuamente

o torque e a corrente de saída, que podem ser
diretamente correlacionados às peças mecânicas do
motor. Os inversores podem ser configurados para
apresentar alertas quando os parâmetros ultrapassarem
determinados limites. Além disso, sensores de
temperatura, de vibração e de outra natureza podem
capturar e relatar informações críticas a respeito
das condições dos redutores. O monitoramento e
a análise contínua desses e de outros parâmetros
operacionais podem prever o desgaste do redutor
ou o escorregamento da correia – ou problemas nos
rolamentos e enrolamentos dos motores – antes que
esses problemas causem paradas não planejadas. Assim,
uma estratégia de manutenção ideal requer visibilidade
em tempo hábil a outros tipos de análises.
Esta nova solução analítica
fornece uma resposta no nível
dos dispositivos. Fornecida em
um aparelho do tipo plug-in, a
solução faz uma varredura na rede
industrial e descobre os ativos – tais
como inversores CA e sensores de
condição. Ela fornece as análises,
transformando os dados gerados
em painéis de instrumentos préconfigurados da condição e dos
diagnósticos.

À medida que o equipamento revela informações sobre
como os dispositivos estão interligados entre si, tal como
a causalidade da falha, ele começa a entender o sistema
no qual está implantado – e pode fazer recomendações
preditivas. Ele pode, por exemplo, enviar um “alerta de ação”
para o smartphone ou tablet de um usuário, se um inversor
precisar ser reconfigurado para manter o desempenho ideal.
Finalmente, essa abordagem preditiva permite que equipes
de manutenção sejam mais proativas – e ajuda a minimizar
paradas em potencial.

MUDAnDO O jOGO nA FABRICAçãO AUtOMOtIVA
Análises escaláveis revolucionaram o jogo em
aplicações automotivas discretas. Além disso,
essa abordagem transformadora promete ser
vital em processos contínuos complexos, nos
quais a aprendizagem de máquinas pode ter um
impacto significativo na qualidade do produto e na
velocidade da fabricação.

QUER UM EXEMPLO? PRODUÇÃO DE BATERIAS COM
CÉLULAS PRISMÁTICAS: CÉLULAS COM INVÓLUCRO
PRISMÁTICO FORNECEM MAIS ENERGIA POR UNIDADE DE
VOLUME DO QUE BATERIAS CILÍNDRICAS E ESTÃO GANHANDO
TERRENO NO MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS.
Entretanto, a produção de
células prismáticas envolve um
elevado grau de movimentação,
de processamento contínuo e de
precisão. Otimizar um processo
nesse tipo de ambiente dinâmico
e multivariável é desafiador.
Mas é um desafio feito para
análises escaláveis – e para a
aprendizagem de máquinas.

O sistema aprende a reconhecer o
impacto que uma variável tem sobre
outra, usando modelos matemáticos
dinâmicos, e ajusta automaticamente
as ações subsequentes, para obter
resultados ideais. Ao mesmo tempo,
o sistema pode fornecer análises
críticas aos operadores – como
gráficos de controle estatístico (SPC)
–, que permitem o monitoramento
contínuo da qualidade, além de
ajustes proativos.

Lembre que uma abordagem escalável
pode ir além dos dispositivos e pode ser
aplicada às máquinas e aos níveis do
processo. A plataforma também pode
ser integrada a sistemas MES, OEE e
outros sistemas analíticos para fabricação
e operação, para ajudar a implantar a
otimização na empresa em áreas diversas,
tais como programação de produção e
gerenciamento de energia.

rok.auto/fabricacao-automotiva

rok.auto/automationtoday-br

AUtOMAtIOn TODAY • AMÉRICA LATINA • EdiçãO 51

19

BEBIDAS

InDÚStRIA

Para matar sede
crescente do mercado,
cervejaria adota solução
de análise de dados
de manufatura

C

erveja artesanal é um negócio em expansão, e mesmo
cervejarias mais experientes estão descobrindo que
precisam de formas criativas para atender aos seus
sedentos consumidores. A Great Lakes Brewing
Company (GLBC) – cervejaria artesanal sediada em
Cleveland, EUA, fundada em 1988 – adotou a nova
tecnologia de análise de dados para aumentar a escala
de produção sem sacrificar a qualidade do produto.
A empresa implementou o FactoryTalk Analytics
for Devices, da Rockwell Automation, para levar
o poder da Internet das Coisas (IoT) e de análises
de dados ao seu chão de fábrica. A tecnologia
confere à GLBC maior visão sobre a condição
dos seus equipamentos e máquinas de produção
de cerveja, ajudando a aumentar a eficiência,
melhorar a qualidade e minimizar paradas.

‘‘

‘‘

A solução resulta da colaboração tecnológica entre Rockwell
Automation e Microsoft e leva o poder da Internet das Coisas (Iot)
ao chão de fábrica, ajudando o cliente a aproveitar ao máximo
sua transformação digital.

É gratificante ver as soluções
diferenciadas que nossa aliança
de longa data com a Rockwell
Automation está oferecendo
aos clientes industriais
Sam George
diretor de ioT da plataforma Azure, da Microsoft Corp.

“Desde o primeiro dia, a Great Lakes esteve
empenhada em produzir boa cerveja e focada
incansavelmente na qualidade – inclusive dos
ingredientes que usamos em nosso processo
de produção”, disse John Blystone, supervisor
elétrico e de controle da GLBC. “Adicionar
análises avançadas e diagnósticos de hardware
em nosso chão de fábrica nos permitiu continuar
a cumprir nosso compromisso com a qualidade,
dando-nos uma visão mais ampla dos nossos
equipamentos de produção.”

A solução conta com um BOT chamado “Shelby”, que
pode interagir com os funcionários da Produção,
usando uma linguagem natural de processamento.
Esta tecnologia está baseada na Estrutura de BOT
da Microsoft e é treinada com os Serviços Cognitivos
da Microsoft, para ajudar a capacitar a equipe da
cervejaria a identificar e tratar facilmente os desafios
dos equipamentos em tempo real.

“O BOT Shelby tem sido fundamental em nossa transição para um ambiente
de chão de fábrica mais conectado, permitindo-nos entrar em uma variedade
de dados existentes para resolver problemas rapidamente”, disse Blystone.

NOSSO TRABALHO COM A ROCKWELL AUTOMATION PERMITIU QUE INDÚSTRIAS TRANSFORMEM
SEUS NEGÓCIOS, USANDO DADOS E ANÁLISES DETALHADAS PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA E A
PRODUTIVIDADE”, DISSE SAM GEORGE, DIRETOR DE IOT DA PLATAFORMA AZURE, DA MICROSOFT CORP.

“A solução da Great Lakes faz parte de uma tendência mais ampla de transformação digital
que está ajudando a dar suporte ao crescimento contínuo do setor”, afirma Frank Kulaszewicz,
vice-presidente sênior de Arquitetura e Software da Rockwell Automation. “Ao colocar dados
práticos e inteligência artificial, gerando conhecimento cognitivo nas mãos dos engenheiros, esta
tecnologia está incrementando as atividades que eles já desenvolvem, capacitando-os a criar
produtos ainda melhores.”

rok.auto/automacao-de-cervejarias
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Máquinas inteligentes: mais poder para a sua imaginação
Agora, máquinas são capazes de gerar Mais mercado, Mais valor, Mais receita
A manufatura inteligente está determinando novas
prioridades à indústria – e redefinindo o que se espera
de máquinas e equipamentos.
Máquinas inteligentes podem atender essas
expectativas.
Integração fácil às instalações existentes, acesso a
informações, ganho de produtividade geral e de
flexibilidade para reagir às demandas dos mercados.

Descubra AGORA soluções avançadas
para Máquinas Inteligentes!
www.rockwellautomation.com

[Tecnologia para capacitar máquinas inteligentes]
Acesso Remoto

Dados em
tempo real

Análises

Seguro e
protegido

Conectado

Manutenção
preventiva

FARMACÊUtICA

InDÚStRIA

POR jIM MILLER, diretor de Negócios, Análises Avançadas e BRIAn KOCHAn, gerente de desenvolvimento de Negócios de Ciências Biológicas, Rockwell Automation

Sofrendo
com a sobrecarga
de dados?
Isso tem cura
Uma típica indústria
farmacêutica gera uma
quantidade atordoante
de informações. Não é
incomum uma única
linha de processamento
ou sistema de inspeção
produzir vários terabytes
de dados diariamente.

E
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ntretanto, embora o
setor farmacêutico
possa estar no topo
da lista de volume de
informações coletadas,
ele ainda está atrás de
outras indústrias no
que se refere a filtrar
satisfatoriamente esses
dados para melhorar os
processos de fabricação.
Há boas razões para isso,
claro. A mais importante
dentre elas: a natureza
regulamentada
deste setor, que
exige validação e
historicamente tem
suportado uma
abordagem mais reativa
à análise de dados, para
fins de verificação da
qualidade.
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EM DIREçãO À PRODUçãO COntÍnUA

Durante mais de uma década, a FDA incentivou o setor farmacêutico
a implantar novas tecnologias inteligentes, para melhorar a qualidade
dos medicamentos e acelerar a inovação. A adoção dessas tecnologias –
apoiadas pela estrutura regulatória de Tecnologia Analítica de Processo
(PAT) – poderá, finalmente, transformar o setor, de uma mentalidade
centrada em bateladas a uma abordagem de produção contínua mais
eficiente. De fato, muitos líderes industriais já implantaram projetos-piloto,
apoiados na orientação da FDA, para ajudá-los a mudar os processos
nesta direção. Nesse meio tempo, indústrias farmacêuticas modernas
continuaram a agregar sensores e instrumentação mais sofisticada às
suas linhas de fabricação, os quais geram quantidades de dados cada vez
maiores. Entretanto, elas continuam a lutar para localizar informações
críticas, que possam afetar o resultado financeiro da empresa.

EntEnDEnDO A POLUIçãO DE DADOS

Com o vencimento de patentes, custos crescentes das
pesquisas e margens de lucro encolhendo, as indústrias
farmacêuticas estão motivadas, atualmente, a melhorar
a eficiência, sempre que possível. E, embora muitas delas
tenham operações enxutas, com modernos sistemas
de MES e EBR, a análise de dados é o que controla a
otimização da fabricação em muitos níveis.

rok.auto/automationtoday-br

Outras empresas têm implementado
soluções pontuais e individuais de diversos
fornecedores. Essas soluções de nichos
são projetadas para resolver problemas
específicos – tal como reduzir os custos da
energia ou prever o teor de umidade em
substratos –, porém, elas não são projetadas
para operar bem em conjunto. Tipicamente,
isso resulta em ilhas de automação, que são
difíceis de integrar e manter.

POR EXEMPLO

Há uma maneira melhor:
Análises gradativas
ou escaláveis.
Uma abordagem melhor
é ter uma plataforma de
análises gradativas ou escaláveis
unificada, que possa enfrentar os
desafios da fabricação atualmente.
E ampliar os recursos, os ganhos
de desempenho – e o Retorno do
Investimento (ROI) – à medida que
as necessidades se expandem.

Analisar dados pressupõe extraí-los e, em seguida, modelá-los, para
descobrir correlações significativas entre as variáveis que levam a
insights e melhorias. Em uma indústria farmacêutica, a análise de
dados pode ser utilizada para tratar muitos problemas com múltiplas
variáveis. Entretanto, escolher uma abordagem que possa transitar
pela avalanche de dados e fornecer um Retorno de Investimento
(ROI), tanto a curto como a longo prazo, pode ser desafiador.

QUAIS SãO AS OPçÕES?

Para resolver complexos problemas de dados,
as indústrias farmacêuticas têm adotado,
historicamente, uma destas duas abordagens:
• Algumas contrataram cientistas de dados –
abordagem cara e demorada, que envolve treinar
o recém-contratado sobre o processo e o desafio.
• Outras realizam diversas rodadas de
implementação e teste que, frequentemente,
resultam em soluções independentes e isoladas.

O processo de secagem por pulverização
está se tornando mais predominante em
aplicações farmacêuticas, devido à maior
eﬁciência, custo reduzido e melhor controle
da qualidade. A secagem por pulverização
pode ser um processo contínuo – e é bem
adequada para automação. Modelagem
e análises de processo (da escala-piloto à
plena produção) são tecnologias críticas
para qualquer estratégia de
fabricação contínua.

Da perspectiva da operação, uma plataforma
de análises pode alertar os operadores, via
painel de instrumentos, quando o processo
começar a se aproximar das restrições
de qualidade, de forma que as ações
apropriadas possam ser tomadas.
E, como esta solução é uma solução holística,
a mesma plataforma escalável pode ser
utilizada em uma ampla gama de aplicações
– desde facilitar a calibração preditiva de
sensores até otimizar a gestão de energia.

SIMPLIFICANDO, UMA ANÁLISE ESCALÁVEL CAPACITARÁ O SETOR FARMACÊUTICO A ACELERAR A INOVAÇÃO NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS
E NA GARANTIA DA QUALIDADE. E VOCÊ PODE COMEÇAR PEQUENO E AGREGAR VALOR COM ESTA PLATAFORMA DE ANÁLISES ESCALÁVEL.
rok.auto/fabricacao-ciencias-biologicas
rok.auto/automationtoday-br
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InDÚStRIA
POR SUjEEt CHAnD, vice-presidente sênior de desenvolvimento Estratégico e diretor de Tecnologia, Rockwell Automation

MInERAçãO

Como a conectividade e a
digitalização estão transformando
a mineração

C

onvidado para palestrar no Future Mining Summit 2017, organizado pelo Global Mining Standards
and Guidelines Group (GMSG), fui surpreendido pelo local inusitado onde o evento ocorreu: a
mina de testes da Epiroc, em Estocolmo, Suécia, 20 metros abaixo do solo. Empresas de mineração,
fornecedores de equipamentos e líderes de tecnologia do mundo todo compartilharam tendências
que têm observado no setor, assim como oportunidades de crescimento e melhoria, tais como:

OS DESAFIOS OPERACIOnAIS SURGEM À MEDIDA QUE
AS MInAS FICAM MAIS PROFUnDAS

A utilização de máquinas em profundidade é
relativamente baixa, em torno de 50 a 60%,
comparado a 80% em uma mina a céu aberto.
É necessário rastrear mais e otimizar o uso de
máquinas abaixo do solo.

HÁ MUItAS “nUVEnS”

Com cada fornecedor de automação e fabricante
de máquinas oferecendo um local separado de
dados na nuvem, fica difícil para as empresas
de mineração agregar dados nos sistemas
e identificar tendências. As empresas de
mineração estão interessadas em sistemas
abertos, para que elas possam ter e aproveitar
melhor todos os seus dados.
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tODOS EStãO FALAnDO SOBRE BLOCK CHAIn

O Block Chain não é usado na mineração hoje
em dia, mas existem aplicações para melhorar
a rastreabilidade, a manutenção de registros e
a segurança das transações em toda a cadeia de
suprimentos.

MInERAçãO LIVRE DE FÓSSEIS

Equipamentos operados por bateria estão se
tornando cada vez mais populares, à medida que
as empresas de mineração tentam minimizar
sua pegada ambiental.

A MInA SEGURA COnECtADA

As empresas de mineração estão buscando
estratégias para implementar uma maior mobilidade
e o uso de redes sem fio em suas minas, para
aumentar a segurança do trabalhador e
otimizar a produção.

rok.auto/automationtoday-br

Também tive a oportunidade de compartilhar meus insights sobre o futuro da mineração, com base
nas amplas tendências de mercado que observei e nas conversas que tive com nossos clientes.

INSIGHT

2

Ao executar um processo manual, há muitas variáveis
e correlações significativas de dados, a maioria
das quais já conhecemos. E também sabemos que
existem alguns dados que nunca serão conectados ou
correlacionados. Para evitar o acúmulo de grandes
quantidades de dados desnecessários, as empresas de
mineração começarão a procurar maneiras de préanalisar os dados antes de enviá-los para a nuvem,
de modo que apenas as informações relevantes
sejam movidas. Como os fabricantes de máquinas
acrescentam cada vez mais inteligência em seus
equipamentos, as empresas de mineração serão
cada vez mais capazes de realizar essa pré-análise.
Uma das empresas fabricantes de máquinas com a
qual trabalhamos no setor de mineração, a Metso,
já está seguindo esse caminho com suas máquinas
de britagem: eles estão transferindo apenas
dados importantes para a nuvem, para permitir a
comparação com outros equipamentos de britagem.
Dessa forma, as empresas de mineração podem
encontrar oportunidades de otimização com base em
medições de desempenho de várias minas, além de
não perder tempo com vários dados inúteis.

nO FUtURO, OS DADOS AnALÍtICOS SERãO DIStRIBUÍDOS E
IRãO POtEnCIALIZAR A COMPUtAçãO ESCALÁVEL

As análises podem ocorrer na nuvem, na camada do
servidor ou diretamente no dispositivo. No futuro, as
empresas de mineração buscarão métodos estratégicos
para fazer análises “do tamanho adequado” para
solucionar seus problemas.

3

INSIGHT

INSIGHT

1

AS EMPRESAS DE MInERAçãO nãO PRECISAM COLEtAR MAIS
DADOS, ELAS PRECISAM COLEtAR OS DADOS CORREtOS

A SEGURAnçA E A PROtEçãO
EStãO COnVERGInDO

À medida que as ameaças
virtuais aumentam em gravidade
e frequência, a segurança física e
dos dados se unem para alcançar
um único objetivo. Eu observei
essa tendência em todos os
setores. As empresas devem
começar a esboçar processos
internos com essa tendência
em mente, ou seja: colocar o
mesmo nível de importância
da segurança física da mina na
segurança virtual. Este tópico
gerou muita conversa durante
o evento, e o GMSG levantou
um ponto de ação que consiste
em criar um grupo de trabalho
para ajudar as minas a planejar
melhor a convergência de
proteção e segurança.

Mudanças na forma como pensamos
sobre a coleta e a análise de dados terão um
grande impacto no setor de mineração. E,
à medida que cada vez mais informações
são transferidas entre os dispositivos e para
a nuvem, uma necessidade imediata de
maior segurança de dados mudará a maneira
como pensamos sobre a segurança dos
funcionários e da empresa.

Eu já comecei a ver alguns de nossos clientes
se adaptando a essas tendências. Como as tendências
compartilhadas na reunião da GMSG coincidem
com o que você está vendo no setor?
Você está tomando medidas para
abordar algum dos desaﬁos que
discutimos no evento?

rok.auto/automacao-de-mineracao
rok.auto/automationtoday-br
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PEtRÓLEO & GÁS

InDÚStRIA

Como um gasoduto atingiu
99,5% de confiabilidade
Ao se modernizar com um sistema de controle de processo virtualizado, ativado por informações, empresa
de transporte de gás melhorou a conﬁabilidade e cortou custos de manutenção em US$ 2,3 milhões.

P

ressionadas por
mudanças globais
no setor, muitas
empresas de petróleo
e gás ainda relutam
a adotar novas
tecnologias, mas
outras foram mais
proativas. Entre
elas, o Columbia
Pipeline Group (CPG),
que atualizou seu
ambiente operacional
com um moderno
sistema de controle
distribuído (SCD)
e economizou
cerca de US$ 2,3
milhões em custos
de manutenção em
um ano, provando
que companhias
do setor podem
obter mais de 99%
de confiabilidade,
operando com 100%
da capacidade.
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DESAFIOS DE AUMEntAR A CAPACIDADE

O CPG opera cerca de 24 mil km de tubulações de gás natural, da costa do
Golfo até o nordeste dos EUA. Até 2009, a empresa deixava 20% de capacidade
disponível, para o caso de falhas em unidades de potência.
Quando aumentou a produção para 100% da capacidade, precisava:
• Ganhar confiabilidade, para assegurar que a produção não pararia, afetando
as obrigações contratuais. Para isso, ou adicionava tubulações ou aumentava
a redundância de energia em suas estações de compressão.
• Melhorar visão dos dados de produção e gerenciar os custos a longo prazo,
para manter o sistema de forma mais eficiente. O sistema usado era SCADA e
somente uma pessoa sabia como manter. Era difícil achar peças de reposição.
Os fornecedores existentes não tinham bons programas de treinamento para
novos funcionários de manutenção, e os funcionários experientes estavam
se aposentando – levando seus conhecimentos especializados. A falta de um
acesso de usuário seguro e de sistema de autenticação também colocava as
informações de segurança em risco.

SIStEMA PADROnIZADO

O custo para adicionar tubulações era proibitivo. E os sistemas de controle
existentes, distintos e desenvolvidos internamente, eram cada vez mais difíceis e
caros para manter. Não forneciam o gerenciamento das informações necessário
para otimizar as operações proativamente ou para se integrar facilmente à base
de dados no nível corporativo. Diante disso, o CPG desenvolveu um plano de cinco
anos para modernizar o sistema de controle de seus gasodutos, estabelecendo a
meta de atingir 100% de confiabilidade com 100% da capacidade ao fim desse
período. E escolheu padronizar com o sistema de controle distribuído de processo
PlantPAx virtualizado, da Rockwell Automation, para simplificar a manutenção a
longo prazo e melhorar a confiabilidade, por meio de redundância adicionada e de
compartilhamento de informações entre estações e escritórios administrativos.

rok.auto/automationtoday-br

Centros de Controle de Motor CENTERLINE suportam as funções auxiliares
das unidades da estação de compressão e dos motores. Os CCMs em rede
se integraram facilmente com os controladores no sistema existente.
Componentes de controle de motor dentro dos CCMs incluem inversores
PowerFlex, soft starters SMC Flex, monitores de energia PowerMonitor
5000 e relés de sobrecarga eletrônicos E3 Plus.
Ao projetar o sistema, o CPG percebeu que cada estação iria exigir
mais servidores do que fisicamente possível. Usando o guia de
seleção PlantPAx e boas práticas, a equipe decidiu implementar
servidores virtualizados de alta disponibilidade, que reduziram
o espaço de hardware físico, a necessidade de comprar hardware
para cada nova aplicação e a probabilidade de tempo ocioso
devido a erros de hardware.

‘‘

‘‘

Planejávamos modernizar nosso sistema de controle
inteiro nos 16 estados em que atuamos e não
desejávamos administrar vários pontos de contato ao
mesmo tempo. Trabalhar com um contato da Rockwell
Automation ao longo desse complexo projeto facilitou
Brian Sloan, gerente de Engenharia Elétrica e Automação do CPG

Cada servidor virtualizado roda aplicações FactoryTalk, que
permitem, por exemplo, aos operadores, acessar as aplicações de
IHM de qualquer local, através de um navegador de internet, e tomar
decisões em tempo real. Os recursos de visualização do sistema
ajudam a monitorar, relatar e registrar dados para acesso imediato
e futuro. A plataforma de histórico integra-se com o sistema OSIsoft
PI, de base de dados no nível corporativo, aumentando ainda mais a
visibilidade dos dados de operação e a disponibilidade.

O sistema roda em EtherNet/IP, permitindo aos dados fluir facilmente dos
dispositivos para o painel de controle principal, dos CCMs para os PACs, de
uma estação de compressor para outra, e das estações até os escritórios
executivos. Switches industriais gerenciam o compartilhamento
seguro de informações em tempo real. O software AssetCentre ajuda
a gerenciar mudanças e controlar o acesso de usuários em campo e
também acompanha e registra ações dos usuários, para maior segurança
e referência futura. O CPG definiu parâmetros de autenticação dentro do
software, para gerenciar os direitos e recursos que cada usuário pode ter
ao utilizar outras aplicações FactoryTalk. Como o sistema é ativado por
informações, o CPG pode desenvolver relatórios sobre as operações da
estação, para melhorar a manutenção preditiva. Peças de reposição podem
ser facilmente compradas localmente, com pronta entrega.

rok.auto/petroleo-e-gas
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COnFIABILIDADE
DO SIStEMA

No início de 2015, o CPG
atingiu confiabilidade
de 99,5%. A empresa
implementou o sistema
de controle virtualizado
para 40 estações de
compressores e planeja
implementar atualizações
de redundância para mais
52 estações. A equipe pode
utilizar o mesmo sistema
para projetar quaisquer
estações de compressores
novos, e espera que
o sistema de toda a
corporação opere por, pelo
menos, dez anos, sem que
atualizações adicionais
sejam necessárias. Com a
redundância adicionada
do sistema, a empresa
pode atender obrigações
contratuais e ir além,
fazendo mudanças no
negócio com base em dados
específicos. Com base em
novas visões das operações
dos motores, a engenharia
do CPG faz manutenção
preventiva mais ativa e
contínua – o que gerou
resultados rapidamente: a
empresa economizou mais
de US$ 2 milhões em custos
de manutenção e tempo
parado em 2014.

‘‘

Estamos tomando
decisões mais embasadas
em dados em tempo
real e de histórico de
operações, que podemos
acessar de qualquer local.
Conseguimos melhorar a
rentabilidade da empresa
significativamente

‘‘

O CPG instalou energia redundante em pontos estratégicos ao longo da
área, para atender as pressões regulamentadoras quanto ao transporte
confiável. Controladores de automação programáveis (PACs) controlam
as funções dos motores e se conectam ao painel de controle da estação
de compressão principal. Operadores administram a operação dos
motores individualmente, por meio de IHMs redundantes.

Brian Sloan, gerente de Engenharia
Elétrica e Automação do CPG
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Lwarcel

CASO DE SUCESSO

Brasil

indústria de celulose troca acionamento de bomba

e economiza 46% de energia
Lwarcel Celulose optou pela troca motivada por paradas frequentes da bomba.
Projeto levou disponibilidade operacional ao máximo.

A

lwarcel Celulose – empresa do grupo Lwart – tem
mais de 30 anos de atividade em operações ﬂorestais e
industriais voltadas à produção de celulose de eucalipto
branqueada, que comercializa no Brasil e no exterior. Em
sua fábrica, na cidade de Lençóis Paulista, SP, a Lwarcel
produz mais de 250 mil toneladas/ano de pasta química,
como também é conhecida a celulose, utilizada na
fabricação de diversos tipos de papéis. A pasta é obtida
através do processamento de diversas matérias-primas
fibrosas, principalmente da madeira.

Lwarcel Celulose

negócio: Produção de celulose de
eucalipto, que é utilizada na fabricação
de diversos tipos de papel.
www.lwarcel.com.br
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o processo
O cozimento é uma das etapas iniciais do processo
kraft de produção de celulose, e o principal
equipamento desta etapa é o digestor. Nele, cavacos
de madeira são submetidos a uma ação química
com licor branco (hidróxido de sódio + sulfeto de
sódio) e, em condições adequadas de temperatura e
pressão e tempo de residência controlado, ocorre a
dissociação das fibras da madeira (polpa) da lignina
(licor negro e outros extrativos).

Antes de ser descarregada pela parte inferior do digestor, a polpa passa pela
primeira lavagem, em que é extraída parte do licor gerado pelo cozimento
(álcalis residuais + orgânicos), e uma outra porção de licor menos concentrada
é injetada para realizar a lavagem da polpa. Esta extração/injeção de licor
negro ocorre através das peneiras nas paredes laterais do digestor, e a sucção
do licor é feita por bombas centrífugas verticais. Após isso, a polpa segue para
as etapas de finalização da lavagem alcalina, depuração, branqueamento e
secagem. O licor, por sua vez, é encaminhado para o processo de evaporação,
aumentando sua concentração e, em seguida, enviado para a caldeira, onde
é utilizado como combustível na geração de vapor e onde se recuperam os
químicos que serão utilizados novamente no processo de cozimento.
rok.auto/automationtoday-br

DESAFIO
Aumentar a disponibilidade operacional da bomba
centrífuga vertical do digestor, que trabalhava fora da curva
de desempenho indicada pelo fabricante, sobretudo em
períodos de baixa produção.

SOLUÇÃO
Substituição do soft starter original pelo inversor PowerFlex
755 com o recurso Economizer, e elaboração de estratégia de
controle para que a bomba trabalhasse em seu ponto ideal.

RESULTADOS
Sem paradas imprevistas desde a entrada em funcionamento,
em 2015, além de economia de energia da ordem de 46%.
o desaﬁo
Ao longo de todo o processo de obtenção da celulose, a
fábrica utiliza diversas bombas com várias funcionalidades,
e a quase totalidade delas está instalada na posição
horizontal. No entanto, devido ao layout possível em
relação ao espaço disponível na planta da Lwarcel, o
projeto do digestor contemplou a montagem de duas
bombas centrífugas na vertical, utilizadas para recirculação
do licor no digestor. Uma terceira bomba vertical faz o
backup de ambas. A bomba 312.BBA.004A, com vazão
nominal de 350 m3/h e potência do motor de 350 CV,
tinha um histórico de quebras, em função de o seu ponto
de operação não estar adequado à curva de desempenho
indicada pelo fabricante. Isso acontecia, principalmente,
quando a produção era reduzida. Nesses momentos, os
esforços mecânicos sobre os mancais eram grandes e a
vida dos rolamentos era reduzida.

‘‘

Não tivemos mais problemas
relacionados a quebra de equipamento.
A mudança aumentou a disponibilidade
da planta, mas o benefício com
redução de energia foi realmente o
maior destaque. Com o equipamento
trabalhando no ponto ideal, a queda de
consumo energético foi de 46%

‘‘

Luis Vicençotte, engenheiro da Lwarcel
rok.auto/automationtoday-br

solução e ganho extra
Um estudo da área de mecânica da Lwarcel mostrou que o ideal seria
reposicionar a bomba na horizontal, mas, além de não haver espaço,
o custo seria alto. A solução encontrada foi, então, manter a posição
vertical da bomba e trocar o seu acionamento. A experiência positiva
com os produtos, serviços e a tecnologia da Rockwell Automation
levaram à escolha do inversor PowerFlex 755 para o projeto. Assim, foi
substituído o soft starter original pelo inversor de frequência, combinado
à elaboração de uma estratégia de controle, dando condições para
que a bomba operasse dentro da faixa de desempenho recomendada
pelo fabricante, diminuindo, assim, os esforços mecânicos sobre os
seus mancais, com consequente redução das quebras da bomba e das
paradas emergenciais que essas quebras causavam.
E o melhor estava por vir, conforme destaca o engenheiro Luis
Vicençotte, da Lwarcel: “Além dos benefícios ligados à disponibilidade
da bomba, tivemos também uma economia de energia da ordem de
46%, quando comparamos a condição da bomba no mesmo ritmo
de produção. Isso proporcionou o retorno do investimento em oito
meses”, informa ele. E acrescenta: “Tivemos resultados satisfatórios
imediatamente após a instalação, conforme se pode ver no gráfico de
novembro de 2015”. Vale destacar que essa economia de energia se
deve às características de aplicação do inversor e à utilização do recurso
Economizer, presente no PowerFlex 755, combinado à elaboração de
uma estratégia de controle adequada.

O projeto de substituição do acionamento da bomba 312.BBA.004A,
realizado em agosto de 2015, foi tão bem-sucedido que, já em 2016,
a Lwarcel o implantou na outra bomba vertical do digestor.

suporte e adaptabilidade
a ambiente misto
Vicençotte explica que a opção pela
Rockwell Automation foi natural, uma
vez que a planta da Lwarcel conta com grande base
instalada de acionamentos de motores e inversores de
frequência desta marca. A parceria entre as empresas
tem mais de 15 anos, e ele lembra que sempre contou
com o suporte da Rockwell Automation e com a ativa
colaboração do distribuidor local, a Intereng – empresa
do grupo EDGE – representado pelo engenheiro Ricardo
Bernal, inclusive neste projeto, no qual as empresas
apoiaram os profissionais da Lwarcel na montagem,
parametrização e startup, bem como na validação da
rede. E destaca a versatilidade da tecnologia Rockwell
Automation: “especificamente nesta área, o ambiente de
controle é misto, sendo que a interface com o operador de
outros fornecedores e a tecnologia Rockwell Automation
se ajustou facilmente a esse ambiente”, conclui.

Gráﬁco
Controle
de Vazão
utilizando
inversor
de frequência.
Momento
da mudança
do modo
de controle
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P&G

CASO DE SUCESSO

Brasil

Procter & Gamble obtém visibilidade total de matriz energética

com sistema integrado
e em tempo real

Concluído em dezembro de 2016, o projeto tem meta ambiciosa: reduzir em 15%,
até 2023, o consumo energético de uma de suas plantas. De imediato, permitiu
harmonizar a demanda energética contratada com a utilizada.

E

nergia é um dos itens com maior potencial para otimização em indústrias de todo
o mundo. Não apenas pela economia, que se reﬂete na competitividade dos produtos,
mas, também, por questões ligadas à responsabilidade ambiental, diversas empresas
têm direcionado investimentos ao uso racional das suas fontes energéticas. É o caso
de um dos maiores fabricantes mundiais de bens de consumo – a Procter & Gamble –,
dono de marcas consagradas de produtos para higiene pessoal, beleza, cuidados com
o bebê e limpeza do lar. Presente em mais de 180 países e com cinco plantas no Brasil,
a partir das quais abastece a região latino-americana, essa multinacional é cliente global
da Rockwell Automation e contratou os serviços do integrador HEC Automação, expert
em projetos industriais voltados à eficiência energética em empresas de grande porte,
para projeto de gerenciamento de consumo energético de sua fábrica na cidade de
Louveira, no interior de São Paulo.

negócio: Multinacional fabricante
de bens de consumo, como produtos para
higiene pessoal e do lar.
https://br.pg.com/pt-BR
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‘‘

‘‘

Procter & Gamble

Quando percebemos o potencial da ferramenta,
incrementamos as medições de consumo de água
potável, ar comprimido e controles de Utilidades,
como WWTP, temperaturas de sistemas críticos e níveis
de caixa de água de processo. Com isso, alcançamos
resultados acima dos esperados no início do projeto
Márcio Mascoti, coordenador de Utilidades da P&G
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DESAFIO
Desenvolver e implantar um sistema de gerenciamento de
energia que permitisse à empresa ter precisão e agilidade
na medição e controle desse insumo e que se integrasse à
vasta gama de produtos de terceiros existente na planta.

SOLUÇÃO

RESULTADOS
• Acesso em tempo real ao consumo energético por
máquina, por linha e por área.
• Visibilidade dos pontos de maior consumo e de consumos
fora de padrão, possibilitando ações corretivas imediatas.
• Obtenção de um panorama preciso e detalhado do
potencial de economia de energia, o que ajudará o cliente
a alcançar sua meta de economia de 15% em cinco anos.

O entrosamento entre engenheiros da Rockwell Automation
e da HEC e a equipe da P&G – que incluiu profissionais de
áreas como Utilidades, Instrumentação, Finanças e Compras
– foi importantíssimo para o sucesso do projeto. “Nosso
cliente P&G foi claro em suas necessidades e objetivos, e a
Rockwell Automation foi decisiva, agregando sua expertise
global à nossa experiência local e nos ajudando na solução
de conﬂitos diante da grande quantidade de produtos de
terceiros na planta”, ressalta o engenheiro José Luiz Baroni,
da HEC. Ele lembra, também, que “todos os PowerMonitor
foram instalados durante finais de semana e feriados, pois
foi preciso entrar em cada uma das subestações da planta, o
que exigia desenergização, e a planta não podia parar. Sem
um entrosamento perfeito entre nós, não teríamos chegado
a lugar algum”, reforça.

‘‘

desaﬁo
A P&G controlava os insumos energéticos por meio de
um sistema manual, que apurava o consumo desses itens
medidor a medidor, ao longo de toda a planta, para chegar a
um número por centro de custos. Era um método laborioso,
com relatórios gerados ao final de cada mês, baseados em
dados históricos, que não traziam vantagens competitivas
quanto à economia e no rateio da conta de energia. Com isso,
a Rockwell Automation tinha o desafio de, então, desenvolver
e implantar um sistema de controle que permitisse acesso em
tempo real e que possibilitasse o entendimento do consumo
de energia da fábrica, a identificação das oportunidades de
melhoria e um rateio preciso da conta de energia entre as
diversas áreas.
tecnologia, rede padrão e sinergia
A solução adotada pela P&G incluiu consultoria
em energia e gerenciamento de projeto feitos pela
Rockwell Automation e desenvolvimento de software,
comissionamento e startup a cargo da HEC Automação –
membro da rede de integradores da Rockwell Automation
desde a sua fundação, no ano 2000. Em termos de
software, a solução proposta se apoiou nas ferramentas
FactoryTalk View, FactoryTalk Energy Metrix (com 200
medidores), Studio 5000 e FactoryTalk ViewPoint. Na
parte de hardware, foram instalados switches Stratix
5700, controladores CompactLogix e 40 unidades de
PowerMonitor para fazer a verificação de corrente e tensão.
A estrutura do novo sistema se integrou facilmente,
via rede padrão EtherNet/IP, à base instalada da planta,
composta por controladores ControlLogix.
rok.auto/automationtoday-br

As empresas que fazem integração e automação
têm grande habilidade com as ferramentas, mas
poucas conseguem agregar a capacidade e o
conhecimento em automação envolvendo solução
em medições e controle de energia elétrica. Depois
de muito aprendizado, conseguimos uma sinergia
com empresas que tenham essa capacidade,
estamos muito satisfeitos com essa parceria e temos
muitos outros projetos para incrementar

‘‘

• Softwares FactoryTalk View, FactoryTalk Energy
Metrix, Studio 5000 e Factorytalk View Point.
• Switches Stratix 5700.
• Controladores CompactLogix.
• PowerMonitor para fazer a veriﬁcação
de corrente e tensão.
• Rede padrão EtherNet/IP.

Márcio Mascoti, coordenador de Utilidades da P&G

Resultado
“O sucesso do projeto – pioneiro na América Latina dentro da
multinacional – já repercutiu entre as plantas da empresa, e
acreditamos que será replicado em outras unidades, não só no
Brasil, mas, também, em outros países da região onde o cliente
tem instalações fabris”, explica Baroni. “Nosso cliente conquistou,
de imediato, a visibilidade em tempo real dos pontos de maior
consumo, além de um panorama preciso e detalhado do potencial
de economia de energia. Esse sistema o ajudará a alcançar sua meta
de economia de 15% em cinco anos”, aﬁrma Baroni. E Márcio Mascoti,
coordenador de Utilidades da P&G, destaca: “implementamos
primeiramente a medição de energia elétrica, para poder separar os
custos entre as categorias produtivas que temos dentro do nosso
parque industrial e, quando percebemos o potencial da ferramenta,
incrementamos as medições de consumo de água potável, ar
comprimido e controles de Utilidades, como WWTP, temperaturas
de sistemas críticos e níveis de caixa de água de processo. Com isso,
alcançamos resultados acima dos esperados no início do projeto”.
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Monsanto

CASO DE SUCESSO

Chile

Monsanto moderniza fábrica

e aumenta capacidade produtiva
Filial chilena que processa milho e soja decidiu automatizar uma de suas
fábricas com plataforma de controle operada através de um servidor virtual.

Miguel Vargas, coordenador de Manutenção de Viluco, Paine

Monsanto

negócio: Companhia global
de biotecnologia agrícola.
monsanto.com/company/locations/chile/
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‘‘

Nosso objetivo era melhorar
os tempos mortos para
eliminar horas de inatividade
e reduzir gastos com correias
e rolos. Também havia o
problema de gerenciamento
para evitar misturas de
sementes, que era feito
manualmente – um risco
controlado, porém presente

‘‘

E

sta multinacional norte-americana presente nos cinco continentes é a
maior produtora de sementes do mundo e líder mundial em engenharia
genética de sementes e produção de herbicidas. Sua subsidiária Dekalb,
especializada na comercialização de milho e soja, está no Chile há vários
anos e uma de suas fábricas, localizada em Paine, recebe da fábrica de
Viluca, em fevereiro e março, centenas de toneladas diárias de espigas,
que vão para máquinas “debulhadoras” – cuja função é eliminar a folha
do milho antes do tratamento dos grãos. Posteriormente, trabalhadores
fazem uma inspeção cuidadosa nos produtos, e o milho aprovado
é transportado automaticamente para um silo, para secagem. Para
melhorar o processo de ordenamento da sequência (classificação), de
partida/parada das linhas, a empresa decidiu automatizar a classificação
de sua Fábrica HC4 (sigla que corresponde a um híbrido comercial do
milho) e da rede de controle de processo (PCN).
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Faltavam dados
A DPA Ingeniería, empresa chilena integradora de sistemas da Rockwell
Automation, ficou encarregada da integração da solução. “Escolhemos a Rockwell
Automation pela qualidade e confiabilidade dos produtos; além disso, seu
distribuidor local, a Precisión, oferece uma atenção personalizada e em tempo
hábil”, explicou Miguel Vargas, coordenador de Manutenção de Viluco, Paine.
O processo de classificação que foi automatizado, cujas máquinas operavam
em paralelo, não tinha processo de controle. “Os equipamentos não forneciam
dados relativos à corrente, horas de funcionamento ou falhas nos motores, por
exemplo”, explicou Jonathan Vásquez, supervisor de Projeto da DPA Ingeniería.
rok.auto/automationtoday-br

DESAFIO
A fábrica não tinha sistema de controle automático e
precisava de um sistema de visualização. Os equipamentos
não forneciam dados relacionados à corrente, horas
de funcionamento ou falhas em motores. Baixa
produtividade.

SOLUÇÃO
• FactoryTalk VantagePoint, FactoryTalk Historian,
Factorytalk View e Factorytalk ViewPoint.
• Controlador ControlLogix L74.
• Módulo de comunicação EtherNet I/P para relé E1 Plus.
• Relé eletrônico de sobrecarga E1 Plus para motor.
• PanelView Plus 7; Stratix 5700; entre outros.

RESULTADOS
• Melhoria nos tempos de produção
e na capacidade operacional (cerca de 90%).
• Redução do tempo morto operacional
em mais de 50%.
• O maior nível de dados permite reduzir
riscos de inatividade.
• Os tempos de partida e parada da sequência
completa melhoraram em 100%.
Essas máquinas operavam de forma sequencial
(correspondente a aproximadamente 60 motores) e
suas partidas eram feitas manualmente. “Ao desligar a
sequência devido a uma emergência, como sobrecarga
em um motor, ocorria um acúmulo do milho na esteira
transportadora, o que gerava perdas de produção
consideráveis”, acrescentou Vásquez. Além disso, a
fábrica não contava com um sistema de visualização e
supervisão e, por isso, qualquer falha nos motores era um
verdadeiro desafio para a Manutenção.

‘‘

A principal motivação desse projeto
foi aumentar a produtividade e a
confiabilidade da fábrica. Para isso,
decidimos incorporar um controle de
posicionamento a laser que garantisse
o correto funcionamento do carro
que descarregava milho no secador,
evitando mistura de sementes

‘‘

Miguel Vargas, coordenador de Manutenção de Viluco, Paine

“Adicionalmente, tínhamos um sistema de IHM para
prevenir paradas por mal funcionamento, e vários relés
inteligentes para a mudança automática do sentido de
rotação dos rolos das máquinas debulhadoras, entre
outros problemas”, detalhou Vargas.
rok.auto/automationtoday-br

Devido a erros
de sequência no
processo, o sistema
de produção
trabalhava entre
25% a 30% da
sua capacidade
máxima, explicou
Vásquez. “Os
requisitos essenciais
eram melhorar
os tempos de
produção e otimizar
o consumo de
energia elétrica
das máquinas,
fornecendo um
relatório sobre
esses requisitos.
A ideia era saber
quanto custava
a tonelada de
semente na etapa
de classificação”,
acrescentou o
engenheiro.
melhorias substanciais
De acordo com Vásquez, atualmente a Fábrica HC4 opera com quase
90% da sua capacidade total, sem apresentar falhas. “A produção
melhorou quase o dobro em relação ao processo anterior”, enfatizou.
Vargas acrescentou que os resultados permitiram reduzir o tempo
morto operacional em pelo menos 50%. “Cortes na correia e problemas
mecânicos por falhas no tratamento do milho diminuíram cerca de
80%”, enfatizou. Em supervisão, a mais importante vantagem obtida,
por contar hoje com um módulo de histórico projetado para o controle
das máquinas, foi reduzir o risco de inatividade e obter uma melhoria
contínua dos processos. “Antes, não era possível saber se havia falha
em um motor ou quantas vezes isso ocorria durante o processamento”,
esclareceu Vásquez.

Adicionalmente, ao ter, hoje, um servidor/cliente e uma
IHM local, a Dekalb pode conhecer o status de cada motor,
as falhas e as tendências das correntes. Os trabalhadores
precisavam focar uma série de parâmetros que iam além da
sua capacidade e experiência; agora, a sequência é iniciada
e parada de forma automática. Os tempos de partida e
parada da sequência completa melhoraram em 100%.
O maior desafio do projeto, indicou Vargas, foi o prazo
curto para a implantação. “O excelente planejamento das
tarefas, o profissionalismo e compromisso das empresas
envolvidas foram fatores-chave de sucesso do projeto.
O objetivo foi cumprido na forma e no custo, e sem
acidentes a lamentar”, acrescentou. O projeto incluiu
35% da fábrica e, de acordo com Vargas, a empresa está
avaliando incluir mais 35%.
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Unilever

CASO DE SUCESSO

Equador

Fábrica de
multinacional
conta com um
dos maiores
padrões de
segurança dentre
as 12 fábricas de
ácido sulfônico
da empresa no
mundo.

Unilever eleva padrão

A

de segurança e conﬁabilidade em fábrica no Equador
Unilever andina ecuador s.a. está no país desde 1996 e seu foco é a
fabricação de produtos domésticos, de higiene pessoal e alimentos. No final de
2013, o governo equatoriano impôs novas tarifas para a entrada de materiais e
equipamentos importados, afetando a empresa em relação à compra de ácido
sulfônico, usado na formulação de detergentes em pó. “Esse insumo é muito
importante para a nossa empresa”, explicou Javier Rivera, coordenador geral
de Processo e Mecânica do Projeto Frontier. “A empresa produzia cerca de 70%
de ácido sulfônico e importava os 30% restantes da Colômbia”, acrescentou.
“O aumento do imposto gerou aumento nos custos e, em um determinado
momento, a importação do insumo foi proibida. Por isso, decidiu-se tomar
medidas a respeito”, completou. Stephani Villalobos, gerente de Engenharia da
Unilever para a América Central, acrescentou que um dos principais objetivos
desse projeto foi “evitar a importação, com a consequente redução de custos, e
gerar mais empregos locais”.

Unilever

negócio: Multinacional de bens de
consumo, de artigos de cuidados pessoais
e para o lar, alimentos e bebidas.
www.unilever-middleamericas.com
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mais versatilidade
Em outubro de 2016, a Unilever inaugurou uma nova fábrica de sulfonação em
Guayaquil, com maior nível tecnológico e de segurança, projetada para operar
de forma completamente automatizada. A fábrica duplicou sua capacidade,
podendo produzir duas toneladas/hora, e tem os maiores padrões de segurança
dentre as 12 fábricas de ácido sulfônico da Unilever no mundo, de acordo com
Villalobos. “Atrevo-me a dizer que é a fábrica de ácido sulfônico mais moderna e
automatizada do mundo.”
rok.auto/automationtoday-br

DESAFIO
Desenvolver uma nova unidade industrial para a produção
de ácido sulfônico, que deveria contar com elevados níveis
de automação e segurança em seus processos.

SOLUÇÃO
• PACs ControlLogix L71 e L73S.
• Centros de Controle de Motores Centerline 2100.
• Painéis de controle CompactLogix.
• Software FactoryTalkView.

• Níveis mais elevados de automação, segurança e
conﬁabilidade das operações diárias.
• Redução de custos, pois o insumo não será mais
importado.
• Aumento da qualidade do produto ﬁnal.

‘‘

‘‘

Desde o início do projeto, a recomendação
da Manutenção foi utilizar os produtos AllenBradley, já que tivemos bons resultados em
projetos anteriores, e o suporte oferecido por
seus canais locais tem sido excelente
Henry Pincay, chefe de Manutenção da fábrica de Guayas

A multinacional decidiu incorporar a plataforma de controle
ControlLogix (com os PACs 1756-L71 e 1756-L73S), que
permite supervisão padrão e de segurança das operações
na mesma plataforma, em um sistema integrado. “Tínhamos
experiência administrando tal sistema na Colômbia havia
quase 17 anos; além disso, esta aplicação proporciona mais
versatilidade em comparação à concorrência”, destaca
Óscar Mondragón, coordenador geral da área de Elétrica do
Projeto Frontier. A plataforma de controle Allen-Bradley foi
apresentada pelo OEM encarregado do projeto (incluindo
também a rede Ethernet), e a Unilever Ecuador adquiriu
diretamente da Rockwell Automation os painéis de controle
com os PACs CompactLogix e os inversores de frequência
PowerFlex para a operação das bombas de Utilidades da
fábrica, os centros de controle de motores e o software
FactoryTalk View, além de trabalhar pela primeira vez com
a área de Sistemas e Soluções da Rockwell Automation.
“Pretendíamos contar com um único fornecedor para
o fornecimento do hardware e dos painéis de controle;
com isso, há menos riscos na execução do projeto e
conseguimos economias importantes por negociar
diretamente com o fabricante”, disse Mondragón.

‘‘

Conﬁabilidade e segurança
De acordo com eles, uma das maiores vantagens desta
plataforma da Rockwell Automation é o alto grau de
confiabilidade. Os elevados padrões de automação e
de segurança que ela oferece permitiram desenvolver
uma fábrica-piloto, com grandes vantagens em relação à
programação e segurança das operações. “Estamos falando
de operações críticas, portanto, a segurança é requisito
fundamental e é um desafio atender os padrões de
segurança que a empresa exige”, disse Rivera.
O nível de automação da fábrica, acrescentou Mondragón,
permite evitar riscos de vazamento de gases (dióxido e
trióxido de enxofre). “As sequências de paradas seguras e
de emergência garantem a segurança para o pessoal da
fábrica e para a comunidade”.
A Unilever Ecuador tem, atualmente, capacidade para
suprir a sua própria demanda e poderá comercializar o
insumo no país e externamente. “Isso nos permite liberar
cotas de importação e, assim, importar maior variedade
de produtos que o mercado equatoriano demanda”,
indicou Rivera.

O engenheiro acrescentou que o projeto
permitiu, também, incrementar a qualidade
do ácido fabricado, cuja pureza passou
de 96,5% para 97,5%.
Em relação ao pós-venda da Rockwell Automation, os
dois profissionais estão muito satisfeitos. “O suporte da
empresa, em termos de assessoria, peças de reposição
e licenças, além de colocar à nossa disposição seus
integradores para o processo de programação, foi muito
satisfatório. Os prazos de entrega foram respeitados e a
solução fornecida estava dentro dos requisitos originais”,
afirmou Mondragón. “Em caso de falhas ou problemas,
sabemos que teremos uma resposta quase imediata da
Rockwell Automation”, concluiu.

‘‘

RESULTADOS

Decidimos pela solução da Rockwell Automation principalmente pela qualidade dos
produtos e pela relação custo-benefício. Vale ressaltar o compromisso, o acompanhamento
e o sentimento de parceria demonstrado pelo grupo durante o projeto
Stephani Villalobos, gerente de Engenharia da Unilever para a América Central
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AquaPak

CASO DE SUCESSO

Porto Rico

Hospital economiza 4.200 kW hora/dia

com instalação de inversores

Q

Motores de indução trifásicos passaram a ser supervisionados
por 58 painéis de controle com inversores de frequência.
uase 130 anos depois de sua inauguração, o centro assistencial privado mais importante da ilha
– que conta com grande variedade de especialidades médicas, mais de 700 médicos, cerca de 20 mil
sócios e perto de mil funcionários – tinha um consumo de energia elétrica altíssimo e, por isso, foi feita
uma auditoria externa, que concluiu ser possível gerar economia de energia de 11 mil kW hora/dia. As
medidas para obter essa economia se concentraram em três focos importantes:

AquaPak Systems

negócio: Obras de engenharia
mecânica, controles automáticos, sistemas
de bombeamento de água e sistemas de
tratamento de água.
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1. Substituição de lâmpadas ﬂuorescentes por lâmpadas LED em
aproximadamente 7 mil luminárias e no controle da iluminação.
2. Renovação do sistema de controle de mais de 140 aparelhos de ar
condicionado e de seis chillers com capacidade total nominal de 4 mil
toneladas de refrigeração, além da instalação de um novo Sistema
de Gestão Predial.
3. Instalação de 58 painéis de controle com inversores de frequência,
para controle dos motores de indução trifásicos que acionam as bombas
de água e os ventiladores das torres de resfriamento do sistema
de água refrigerada.
O projeto específico no sistema de ar condicionado contou com a aquisição de
uma série de inversores de frequência para cada um dos 60 motores de indução
convencionais trifásicos (de 208 e de 480 Volts), que fazem parte do sistema de
água refrigerada do hospital. Para o fornecimento e a instalação dos painéis de
controle dotados de inversores de frequência, o hospital fez uma concorrência,
que foi ganha pela AquaPak Systems Inc., especializada em obras de engenharia
mecânica, controles automáticos, sistemas de bombeamento de água e sistemas
de tratamento de água para consumo humano e para águas residuais.
rok.auto/automationtoday-br

DESAFIO
Reduzir o consumo de energia elétrica do hospital por
meio de uma série de modiﬁcações no sistema de ar
condicionado.

SOLUÇÃO
Instalação de vários painéis de controle e de 58 inversores
de frequência PowerFlex 400 para cada um dos motores
de indução convencionais trifásicos do sistema de água
refrigerada.

RESULTADOS
Com a partida desse sistema, em conjunto com a
implementação de outras medidas, foi possível obter
economia de 11.000 kW por hora por dia, dos quais
cerca de 38% são resultado direto da instalação desses
inversores.

A proposta consistiu da fabricação e instalação
de 58 painéis de controle utilizando inversores de
frequência PowerFlex 400.
Uma das principais razões que levou o hospital a escolher
esta proposta foi o tipo de inversor de frequência
sugerido, já que era preciso uma solução com qualidade
industrial e outros concorrentes ofereciam somente
qualidade comercial.
Ao mesmo tempo, a AquaPak Systems Inc. ofereceu
o fornecimento de painéis de controle automáticos
utilizando inversores de frequência projetados de acordo
com os requisitos específicos do hospital, incluindo,
adicionalmente, a instalação dos inversores dentro de
gabinetes com grau de proteção NEMA 12. Alguns dos
painéis estão localizados em ambientes com muito
pó e umidade e quase todos estão bem próximos das
tubulações de água gelada. Em caso de gotejamento por
condensação na tubulação, os gabinetes oferecem um
grau de proteção adicional em relação ao que oferecem
os gabinetes convencionais do tipo NEMA 1.
rok.auto/automationtoday-br

O hospital está muito satisfeito com o serviço técnico
pós-venda e com a assessoria oferecida pela Rockwell
Automation e pela AquaPak Systems Inc. De acordo com
a direção da instituição, houve um problema de indução
de tensão nas entradas digitais dos controladores do
sistema externo que controlam a operação dos inversores
que, com a ajuda do pessoal da Rockwell Automation e da
AquaPak Systems, foi possível resolver de forma eficiente e
em tempo hábil.
As duas empresas atenderam
plenamente as expectativas do
projeto e, cada vez que que era
solicitado algo ao engenheiro
da Rockwell Automation
encarregado do projeto, ele
retornava pessoalmente a
chamada ou atendia diretamente
em campo, para observar o
problema e ajudar a encontrar a
solução.
Resultados
Os inversores de frequência CA
PowerFlex 400 estão otimizados
para o controle dos ventiladores
e de bombas comerciais e
industriais. Características
incorporadas, tais como
entrada de purga e regulador,
proporcionam uma solução rentável para o controle
da velocidade em uma ampla gama de aplicações com
ventilador e bomba de torque variável.
Em relação aos benefícios tangíveis que a solução integrada
trouxe, a direção do hospital afirma que, dos 11 mil kW
hora/dia economizados no consumo de energia do hospital,
os inversores PowerFlex 400 contribuem diretamente com
uma redução média de 4210 kW hora/dia em operação
automática. Com um custo médio de US$ 15,7 centavos
por hora kW nos últimos 14 meses, isso representa uma
economia de cerca de US$ 241 mil por ano.
Em cada inversor PowerFlex 400, foi instalada
uma placa de comunicação BACnet, com a qual cada
um deles se integra ao novo Sistema de Gestão Predial,
para monitorar continuamente os parâmetros de
frequência, corrente e potência em kW, entre outros. Isso
permite ver o comportamento de cada motor do sistema
em tempo real e fornecer os dados necessários para a
administração tomar decisões sobre a operação
e a manutenção do sistema.

Para o usuário, uma das grandes
vantagens que esse dispositivo
possui tem a ver com a facilidade
de programação que ele oferece.
Sua tela de configuração simples
permite selecionar os parâmetros
de interesse que se deseja
apresentar ao operador.
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nOVIDADES

FactoryTalk Brew ajuda a reduzir
custos e manter qualidade
as empresas cervejeiras que
buscam ser bem-sucedidas
no mercado atual precisam
gerenciar riscos, manter a
qualidade, diminuir custos
e reduzir ineﬁciências de
suas operações.

Desenvolvida pela Rockwell Automation
e a McRae Integration, Solution Provider,
a solução – baseada na plataforma
DCS PlantPAx – atende necessidades
especíﬁcas da indústria cervejeira

Com a nova solução FactoryTalk Brew, estas empresas podem padronizar e
automatizar por completo a produção, ter uma plataforma de informação para
relatórios e gerenciamento de receitas e, ainda, integrar informações desde a
camada de automação até a camada MES.
Esse sistema de controle e visualização, concebido para atender necessidades
específicas de cervejarias, é a solução para as empresas que precisam
desenvolver uma plataforma de automação ou uma camada de software em
suas plataformas de automação existentes. Também
é ideal para os operadores, que agora podem, por
meio do acesso a partir de qualquer dispositivo,
extrair dados com parâmetros já definidos,
permitindo a rápida resposta a qualquer eventual
problema no processo.
A solução usa uma aplicação web para configurar o
sequenciamento de automação e definir parâmetros
de relatório, reduzindo a complexidade durante o
startup e a produção. A configuração simples não
requer conhecimentos específicos, acelera o tempo
de produção e minimiza o risco do projeto, ao
permitir projetar e testar, antes da execução.
A solução é oferecida pela Rockwell Automation e
os integradores de sistemas certificados ou pelos OEMs com conhecimentos
nos produtos e nos processos cervejeiros. Ela completa o portfólio de soluções
Rockwell Automation para o mercado, no qual também merece destaque o
FactoryTalk Craft Brew criado para as cervejarias artesanais.

rok.auto/ftbrew

Nova versão do DCS PlantPAx

Com ela, fabricantes podem criar operações cada vez
mais inteligentes, produtivas e protegidas. As novas
características incluem um projeto mais intuitivo e a
capacidade de ver informações contextualizadas dos
ativos das plantas, ajudando a transformar digitalmente
as operações de controle de processo com a implantação
da Empresa Conectada (The Connected Enterprise), com
um custo total de propriedade e tempo de colocação no
mercado muito menores.

mais inteligente - Esta versão elimina a barreira de
complexidade para os sistemas de pequeno e médio
porte. Permite a consolidação de servidores em uma
única máquina (virtual ou física), reduzindo tempo de
engenharia, licenças e espaço físico requerido pelo
sistema em até 75%. Possui biblioteca expandida que
suporta dispositivos de proteção elétrica, utilizando
padrões de rede EtherNet/IP e IEC-61850, permitindo
melhor controle e integração da planta toda.
mais produtivo - Com a biblioteca expandida de
objetos de processo, é possível melhorar a interação
dos operadores com o processo, incluindo manuseio
de alarmes e situação anormais. Além disso, possui
modelos de historiador para otimizar a exibição de
informações de eventos, com dados em tempo real
e históricos, e seu faceplate simplificado fornece ao
usuário uma experiência mais intuitiva, facilitando
treinamento e suporte.
mais proteção – Usuários podem definir direitos de
acesso por funções ou por áreas, o que permite um
novo nível de segurança, através de autenticação
e privilégios de acesso. A nova versão também traz
uma nova topologia de rede de comunicação de E/S
que expande a disponibilidade do sistema.

rok.auto/dcsPT
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COntAtOS
acre, amazonas, Rondônia e Roraima

JAV DA AMAZÔNIA COMERCIAL DE ELETRÔNICOS – www.jav.com.br
• Manaus (AM) - Fone: (92) 3237-6406
alagoas, bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do norte e sergipe

JAV DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO – www.jav.com.br
• Lauro de Freitas (BA) - Fone: (71) 3026-9999
amapá e Pará

JAV DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO – www.jav.com.br
• Belém (PA) - Fone: (91) 3349-8018
Ceará, maranhão e Piauí

JAV DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO – www.jav.com.br
• São Luiz (MA) – Fone: (98) 3313-8700
Cuiabá, distrito Federal, Goiás, mato Grosso e tocantins

SUPPORT–COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
www.supportautomacao.com.br
• Cuiabá (MT) – Fone: (65) 3623-2725
• Aparecida de Goiânia (GO) – Fone: (62) 4006-7400
espírito santo

MACROTEC LTDA. – www.macrotec.ind.br
• Vitória (ES) – Fone: (27) 3317-6965

ESCRItÓRIOS DE VEnDAS
ROCKWELL AUTOMATION
• São Paulo (SP) - Rua Verbo
Divino, 1488, 1º andar - CEP 04719-904
Tel.: (11) 5189-9500
• Curitiba (PR) - Tel.: (41) 3233-6623
• Nova Lima (MG) - Tel.: (31) 3227-4099
• Rio de Janeiro (RJ) - Tel.: (21) 2484-4428
• Salvador (BA) - Tel.: (71) 3341-0888

minas Gerais (exceto sul do estado)

MACROTEC LTDA. – www.macrotec.ind.br
• Belo Horizonte (MG) – Fone: (31) 3379-3400
• Uberlândia (MG) – Fone: (34) 3221-5800
Paraná

ELETRONOR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS – www.eletronor.com.br
• Curitiba (PR) – Fone: (41) 3217-1900
• Londrina (PR) – Fone: (43) 3158-5407
Rio de Janeiro

LADDER AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (Grupo EDGE) – www.ladder.com.br
• Rio de Janeiro (RJ) – Fone: (21) 2153-1360
Rio Grande do sul

ELETRONOR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS – www.eletronor.com.br
• Canoas (RS) – Fone: (51) 3314-8000
• Caxias do Sul (RS) – Fone: (54) 3220-3800
santa Catarina

JAV AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – www.jav.com.br
• Joinville (SC) – Fone: (47) 2101-8000
• Chapecó (SC) – Fone: (49) 3321-7600
• Criciúma (SC) – Fone: (48) 3439-0948
são Paulo (interior, exceto vale do Paraíba, região de sorocaba e baixada santista),
sul de minas Gerais e mato Grosso do sul

ESCRITÓRIOS ROCKWELL
AUtOMAtIOn NA
AMÉRICA LATINA
• Escritório central para a América Latina
Tel.: 1-954-306-7900
• Argentina – Tel.: 54-11-5554-4000
www.rockwellautomation.com.ar
• Caribe – Tel.: 1-787-300-6200
www.rockwellautomation.com.pr
• Chile – Tel.: 56-2-290-0700
www.rockwellautomation.com.cl
• Colômbia – Tel.: 57-1-649-9600
www.rockwellautomation.com.co
• Costa Rica – Tel.: 506-2201-1500
www.rockwellautomation.com
• México – Tel.: 52-55-5246-2000
www.rockwellautomation.com.mx
• Peru – Tel.: 51-1-441-5900
www.rockwellautomation.com.pe
• Venezuela – Tel.: 58-212-949-0611
www.rockwellautomation.com.ve

INTERENG AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (Grupo EDGE) – www.intereng.com.br
• Jaboticabal (SP) – Fone: (16) 3209-1700
• Bauru (SP) – Fone: (14) 3104-7700
• Americana (SP) – Fone: (19) 3471-6600
são Paulo (região metropolitana), baixada santista, vale do Paraíba e região de sorocaba

LADDER AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (Grupo EDGE) – www.ladder.com.br
• São Caetano do Sul (SP) – Fone: (11) 4224-0300
• São José dos Campos (SP) – Fone: (12) 3935-3000
• Sorocaba (SP) – Fone: (15) 3224-2410
rok.auto/automationtoday-br
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Soluções de Automação para
Gerenciamento de Energia
As soluções para distribuição e geração de energia da
WOODWARD estabelecem padrões em todo o mundo.

Controle de Carga e Sincronização

Relés de Proteção

Apoiado por décadas de experiência em: gerenciamento
de motores, tecnologias para divisão de carga, sincronização,
e reles de proteção.

LS-5

DSLC-2

easYgen

HighPROTEC-2

A possibilidade de integração com a arquitetura da Rockwell
Automation, permite ao usuário desfrutar dos pontos fortes
de dois líderes de mercado. Combinando os controladores
da Rockwell Automation aos produtos da WOODWARD
para gerenciamento de energia; os projetos de automação
de distribuição e gerenciamento de energia se tornam

Allen-Bradley® 1769 Compactlogix™ and 1756 ControlLogix™ Controllers

muito mais simples.
Aprenda mais sobre os produtos da WOODWARD

Chave de Transferência

Sincronizadores

DTSC-200

SPM-D2

visitando a página www.woodward.com.br ou através
do portal da Rockwell Automation Encompass
https://locator.rockwellautomation.com/Encompass

Allen-Bradley® PanelView™ Plus 7 Graphic Terminals

POWER GENERATION
AND DISTRIBUTION
Control and Protection Solutions

