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Solution Results and Benefits

Gestão Operacional da UTE do Atlântico

Business Challenge

• Melhorar a gestão 

operacional e organizar os 

dados em informações.

• Estabilizar a produção da 

planta e antever 

problemas.

• Cenário de baixo ou 

nenhum investimento.

O PI System possui ferramentas analíticas capazes de

mostrar dados históricos ou em tempo-real e trazer benefícios

imediatos a equipes de operadores do processo e de

engenharia, entretanto com um desenvolvimento mais

avançado os dados organizados de maneira estratégica

podem impactar em melhoras para manutenção, operação,

planejamento e redução dos custos de produção. A

programação de rotinas em VBA dentro do PI ProcessBook e

a integração dessas rotinas com componentes do pacote MS

Office, possibilitou apenas com desenvolvimento da equipe

interna da TKCSA e sem aquisições adicionais a criação de

um sistema de gestão.

• Rapidez na elaboração de 

relatórios.

• Informação organizada e 

padronizada facilitando a 

tomada de decisão.

• Capacidade de visualizar e 

antecipar problemas.

• Resultado financeiro.

• Utilizar ferramentas já 

disponibilizadas pela 

empresa e 

desenvolvimento interno.

• Criação de um sistema de 

gestão a partir da 

customização do PI 

System.
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Descrição do Sistema

SGO – Sistema de Gestão Operacional.

 Desenvolvido internamente pela equipe de TA da termoelétrica utilizando

ferramentas disponíveis na TKCSA.

 Concebido em Janeiro de 2012 e operacional desde 09/04/2012 com melhorias

constantes desde então.

 Sem custo adicional. Utilizou apenas horas de desenvolvimento da equipe.

 Padroniza relatórios e sistematiza processos.

 Sistema aberto e de fácil customização.

 Aplicação modular. A quantidade de relatórios ou de ferramentas a serem

adicionadas dependem exclusivamente da necessidade operacional (capacidade de

relatórios tende ao infinito).

 Relatórios adequados as normas internacionais ISO, ASME e IEEE.
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Ferramentas utilizadas

PI ProcessBook

Microsoft Office –

Excel, Access, Power 

Point, Word & Outlook

Adobe ou 

PDF Creator

Visual Basic (VB, 

VBA & VBS)

PGIMAMODIS
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Funcionalidades

SGOMonitoramento 
On-line

Simulação do 
Processo

Confecção de 
Relatórios

Visualização 
de Relatórios

Tradução em 
KPIs
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Como foi Feito
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Como foi Feito

Tela Inicial Template Relatório 

Diário 15/09/13

Dados Digitados

Dados do PI

Relatório 

Preenchido
Relatório Gerado em PDF
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Aplicações Adicionais

• Utilizando um modem 3G conectado ao computador o sistema envia um SMS 
aos gerentes quando ocorre um evento importante no processo.SMS

• Quando o operador finaliza um relatório um email é enviado automaticamente 
para o gestor informando a necessidade de aprovação do novo relatório 
criado.

Email 
Automático

• Todo dia após a meia noite um relatório é gerado de forma totalmente 
automática coletando do PI os dados de produção. O gestor recebe este 
relatório por email para aprovação e posteriormente envia para o ONS.

Tarefas 
Agendadas

• O sistema tem uma lógica incorporada que monitora as horas de operação 
das bombas e informa o operador a hora de efetuar o rodízio.

Rodízio de 
Bombas
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Resultados

• R$ 4.608,00 ao mês • R$ 448,00 ao mês 

Considerando um valor médio de R$32,00 HH da 

equipe.

Economia de 90,2%.

ANTES

• Tempo médio gasto 
com elaboração de 

relatórios :
144 horas/mês

DEPOIS

• Tempo médio gasto 
com elaboração de 

relatórios :
14 horas/mês
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Resultados do cenário com as 

ações tomadas no ano fiscal 12/13

• Em um dos relatórios foi criado um gráfico diário das potências reativas das 
unidades geradoras. A análise constante destes gráficos por parte dos gestores 
redobrou a atenção dos operadores com esse controle, diminuindo as perdas de 
geração.

Monitoração diária 
das Potências 

Reativas

• O monitoramento estatístico dos problemas encontrados durante o ano de 2012 
nos mostrou um problema em determinado equipamento que ocorreu 53 vezes ao 
longo do ano, atrasando a partida das turbinas entre 2 a 4 horas. Uma força tarefa 
de nossa equipe fez uma melhoria no equipamento e cessou o defeito.

Monitoração de 
falha do sistema 
de partida das 
turbinas a gás.

• Uma análise comparativa entre dois relatórios feita por um membro da equipe 
mostrou que em determinada condição do processo o controle de proteção das 
turbinas baixava a geração devido aos parâmetros do gás recebido dos 
transmissores. Uma pesquisa mais detalhada percebeu que quando essa condição 
se manifestava, havia um acumulo de  condensado no medidor afetando seu 
desempenho. A realocação dos transmissores na linha acabou com o problema.

Alteração na 
posição dos 

transmissores de 
BFG.

Economia total entre
R$8.000.000,00 e R$15.000.000,00
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Resultados do cenário atual caso os planos 

de ações não fossem executadas para 

solução dos problemas.

O prejuízo seria para o ano fiscal 13/14 
entre

R$17.000.000,00 e R$30.000.000,00
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Próximas 

Implementações

RDO Planta D´Água: Registro Diário Operacional específico do operador da Planta

D´Água com integração automática com o RDO do operador da sala de controle.

Automatização dos Relatórios Energy Business: Integrar os relatórios da

Gerencia de Negócio de Energia.

Automatização do Daily Brief Report: Primeiro passo para a implementação do

BI, onde eventos pré-definidos serão justificados automaticamente.
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