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Informações Gerais 

Histórico 

Nos anos de 2005 a 2008 a Usiminas 

realizou estudos visando a implantação do 

PIMS na usina de Ipatinga. Durante este 

período foram analisadas as tecnologias e 

os softwares disponíveis no mercado, 

culminando com a decisão de desenvolver 

o projeto por fases, utilizando o PI 

System, da OSIsoft, que melhor atendeu 

as nossas demandas. 
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período foram analisadas as tecnologias e 

os softwares disponíveis no mercado, 

culminando com a decisão de desenvolver 

o projeto por fases, utilizando o PI 

System, da OSIsoft, que melhor atendeu 

as nossas demandas. 

Tecnologias 

 Após a definição do uso PI 

System, foi definido o portal SAP-

MII para implementar as telas, 

porque a SAP disponibilizou 

licenças sem custo para a Usiminas. 



O Projeto 

Fases: as principais motivações para 

implementação por fases foram: 

 diluir os investimentos; 

 diminuir o impacto das mudanças nas 

análises dos processos; 

 permitir que processos antigos possam 

ser integrados após a reforma nos sistema 

de automação.  
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1ª Fase 

Foco: Processos com facilidade de 

conectividade e divulgação da tecnologia 

junto aos usuários.  

Situação atual: Concluída.  

Demandas adicionais sendo 

implementadas com recursos internos e 

desenvolvimentos realizados por usuários 

com suporte da equipe de gestão do 

sistema. 



Problemas da Primeira Fase 

  

 Performance das telas; 

 

 Visualização das informações; 

 

 Instalações de software adicionais 

nas estações padrão da rede 

corporativa. 
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Problemas da Primeira Fase 

  

 Performance das telas; 

 

 Visualização das informações; 

 

 Instalações de software adicionais 

nas estações padrão da rede 

corporativa. 

 

Migração da Inteface – Portal 

Como solução dos problemas 

apresentados estamos realizando a 

migração do sistema para um novo 

ambiente, substituindo a camada de 

apresentação: MII pelo software Adobe 

Flex. 

Previsão de conclusão: 

31/Outubro/2010  

Informações Gerais 
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Situação Atual ... distribuição dos tags 

40.000 

25 % 

41 % 

  4 % 

15 % 

% 



2ª Fase do Projeto 

A 2ª etapa do projeto encontra-

se em fase de licitação com 

previsão de assinatura de 

contrato ainda em 2010. 

Duração será de 02 anos e 

prevemos no final desta fase 

atingir 150.000 tags 

cadastradas. 
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Metas da 2ª Fase 

 incorporar novos processos; 

 desenvolver aplicações com 

foco em redução de custos e 

aumento de produtividade; 

 disseminar o uso da 

ferramenta na empresa; 

 



A primeira fase do projeto contemplou os 
processos com maior facilidade de implantação... 

Usina 
Ipatinga 

Redução 

Aciaria 

Lam. Quente Lam. Frio 

Energia 

 Altos Fornos 1, 2 e 3 
 Máquinas de Sínter 1, 2 e 3 
 Coqueria 2 
 Pátio de Carvão 

 Convertedor 4 e 5 
 Máq. Lingotamento 1 e 2 
 CAS-OB 
 Forno Panela 2 
 RH 2 

 Linha de Tiras a Quente 
 Bombas de Descarepação 

 Caldeiras 
 Sopradores 
 Centros de Recirculação 
 Balanço de Energia 

Monitoramento Ambiental 

Manutenção 

 Material Particulado 

 Efluentes Hídricos 

 EGL 

 Sistema de refrigeração industrial 



... processos que serão incorporados ao sistema 
na segunda fase do projeto: 

Usina 
Ipatinga 

Redução 

Aciaria 

Lam. Quente Lam. Frio 

Energia 

 Altos Fornos 1, 2 e 3 
 Máquinas de Sínter 1, 2 e 3 
 Coqueria 2 
 Pátio de Carvão 
 Coqueria 3 

 Convertedor 4 e 5 
 Máq. Lingotamento 1 e 2 
 CAS-OB 
 Forno Panela 2 
 RH 2 
 Aciaria 1 
 Escarfagem 
 Refratário 

 Linha de Tiras a Quente 
 Bombas de Descarepação 
 CLC 
 Fornos de Reaquecimento 

 EGL 
 PLTCM 
 Decapagem 4 
 Rebob. 3, 5 e 6 
 Recozimento 5 

 Caldeiras 
 Sopradores 
 Centros de Recirculação 
 Balanço de Energia 
 CTE 2 

 Material Particulado 
 Efluentes Hídricos 
 Monitoração de SO2 

Manutenção 

 Sistema de refrigeração industrial 
 Centro Integrado de Manut. 
 Inspeção on line 

Monitoramento Ambiental 
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 Gestão de Ativos; 

 Gestão de paradas: automatismo da apropriação; 

 Indicadores de manutenção: preventiva e preditiva; 

 Gestão das malhas de controle; 

 Sistemas críticos de refrigeração; 

 Gestão de compressores de ar; 

 Gestão de pontos de falhas em pontes rolantes;  

 

Manutenção ...  



 Implementar função Golden Batch: gestão de desvios com envio de 

notificações; 

 Implementação de indicadores de eficiência energética e ambiental; 

 Gestão dos indicadores de processo:  

 condição térmica de fornos; 

 desgaste de correias transportadoras; 

 acerto de temperatura e qualidade do gusa; 

 dados dimensionais de placas; 

 desgastes de refratário dos convertedores e panelas de aço; 

 desgastes dos rolos dos laminadores .... Etc. 

Processos ...  
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Redução ... acompanhamento produção dos PI AF 



Redução ... gráfico sobre desgaste do cadinho 



Redução ... gráfico 3D sobre situação do cadinho 



Redução ... área de sinterização 



Redução ... acompanhamento da produção de sinter 



Aciaria... produção dos convertedores 



Aciaria... análise do sopro 



Aciaria... produção do RH 



Aciaria... acompanhamento consumo de gases 



Laboratório... evolução composição química do aço 



Energia & Utilidades... balanço de combustíveis 



EGL ... produção de bobinas 



EGL ... controle da camada de Zinco 



Manutenção ... gestão de alarmes 



Manutenção ... sistemas de refrigeração 
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 Nível gasômetro < 40.000 Nm3; 

 Convertedor soprando; 

 Tempo mínimo de sopro 90 s e Tempo máximo de sopro (660 s); 

 Condições do gás: Teor de Oxigênio < 2% e Teor de CO > 35%; 

 Equipamentos sem falhas: válvula selo d’água, válvula três vias e válvula By Pass; 

 Sistema sem parada emergência OG 

 Recuperação de gás em modo automático 

 Vazão gás > 25.000 Nm3 

 Nível normal pelo Ultra Som gasômetro 

 

Condições para INÍCIO da recuperação de gás 



Captação do LDG 

 

I Seminário PIMS 





 Nível gasômetro > 42.000 Nm3; 

 Fim de sopro no Convertedor; 

 Comando PARAR recuperação atuado ou Botão emergência sistema OG atuado; 

 Condições do gás: teor de Oxigênio > 2% ou teor de CO < 35%; 

 Equipamentos sem falhas: válvula selo d’água, válvula de N2 e válvula By Pass; 

 Tempo para fim de recuperação atingido; 

 Sinal de nível anormal Ultra som gasômetro; 

 Falha na rede Profibus; 

 Vazão gás < 25.000 Nm3. 

Condições para INTERROMPER a recuperação de gás 















 





Motivos da Interrupção – 01 a 07/03/2010 



Motivos da Interrupção – 18 a 24/03/2010 





Gás Volume (Nm3) 

LDG - Produzido 8.618.492,66 

LDG - Recuperável  6.281.288,30 
LDG - Recuperado 4.036.118,00 

Período: 01 a 07/03/2010 

% recuperação 

64,26 

Gás Volume (Nm3) 

LDG - Produzido 7.732.221,09 

LDG - Recuperável  5.857.357,61 
LDG - Recuperado 4.010.108,00 

Período: 18 a 24/03/2010 

% recuperação 

68,46 

Comparativo 

Valor Integrado no PIMS 
no Centro de Energia - 

RECUPERADO. 

Valor Integrado no 
PIMS para a Vazão de 

Gás Produzido na 
Aciaria 2 - 

RECUPERÁVEL 



Comparativo 

Gás Volume (Nm3)  Potencial - R$ 

LDG – Não recuperado 2.245.170,30 493.937,46 

Período: 01 a 07/03/2010 

Período: 18 a 24/03/2010 

Potencial  ano  R$ 

21.000.000,00 

Gás Volume (Nm3) Potencial - R$ 

LDG – Não recuperado 1.847.249,61 406.384,01 

Referência: 1Nm3 = R$ 0,22 (Fonte: Centro de Energia) 



 ser uma ferramenta de trabalho para os usuários; 

 proporcionar maior visibilidade do processo; 

 permitir o crescimento de nossas equipes. 

 

Conclusão 

O que esperamos com o PI System ...  

Diferencial do PIMS na Usiminas ...   

... incentivo da alta gestão da empresa.   



Obrigado ...  
                    perguntas? 

     Romel Vieira de Souza Barros 
Tel.:      55-31-8395-2536 
Email:   romel.barros@usiminas.com 
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