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Introdução 
 

Ao longo dos anos e com o avanço das 
tecnologias, presenciamos uma drástica mudança 
no comportamento humano, especialmente na 
maneira de como lidamos e geramos as 
informações. 

 
A tempos, não muito distante, tínhamos 

muitas pessoas utilizando apenas um grande 
computador (Mainframe), passamos para uma 
relação unitária, onde cada pessoa possuía um 
computador, e agora, presenciamos uma única 
pessoa operando vários dispositivos, conectados 
e gerando Gigabytes de informações em tempo 
real! Estamos vivenciando o BIG DATA. 

 
Em tecnologia da informação, o termo Big 

Data refere-se a um grande volume de dados 
armazenados e tem seus pilares fundamentais 
baseados em cinco V’s: Velocidade, Volume, 
Variedade, Veracidade e Valor. 

 
Assim como na nossa vida cotidiana, o 

mercado industrial buscando qualidade, 
produtividade, eficiência operacional, redução de 
risco e custos, tem implementado sistemas de 
controle para os processos industriais cada vez 
mais sofisticados e com grande capacidade de 
diagnósticos. Isto tudo, leva a um enorme volume 
de dados, que devem ser analisados e 
relacionados para que possamos tomar as 
decisões de forma preventiva e com segurança. É 
o Big Data na indústria! 
 
 
Odebrecht Agroindustrial 

 
 A Odebrecht Agroindustrial, uma empresa 

controlada pela Organização Odebrecht, atua na 
produção e comercialização de etanol, energia 
elétrica e açúcar.  

 
Atuando de forma integrada em toda a 

cadeia produtiva, a Odebrecht Agroindustrial 
possui seis polos produtivos em regiões de novas 
fronteiras agrícolas para a cultura da cana-de-
açúcar, garantindo maior sinergia entre as 
atividades agrícolas e industriais, aumento na 
escala de produção e competitividade. 

 

Estes polos industriais englobam 09 
unidades produtoras e localizadas em quatro 
estados, SP, MS, GO e MT. Toda esta 
regionalização das unidades produtivas que 
garantem ganhos em produtividade aliados a 
estratégia da empresa, geram dificuldades na 
gestão de toda a atividade fim.  

 
O centro de tomada de decisões situado no 

estado de São Paulo, dista muito de algumas 
unidades e nem sempre as informações de 
processo chegam com a mesma velocidade 
necessária para a tomada das decisões. 

 
Isto posto, a Odebrecht Agroindustrial (OAI) 

iniciou um projeto de integração das unidades 
produtivas, visando a gestão remota dos dados 
de processo, permitindo a gestão efetiva da 
produção de Etanol, Energia Elétrica e Açúcar, 
foco de sua atividade comercial. 

 
Como premissas e necessidades do projeto 

podemos destacar: 
 

• Integração dos dados produtivos em 
tempo real e historiados ao longo do 
tempo; 
 

• Integração dos dados de processo das 
unidades produtoras permitindo a visão 
global do grupo empresarial; 
 

• Total integridade das informações, 
garantindo a veracidade das informações; 
 

• Necessidade de uma ferramenta que 
permitisse a análise de cenários 
produtivos e a possibilidade de 
transformar dados em conhecimento ou 
buscar possíveis correlações entre as 
variáveis até então nunca imaginadas; 
 

• Garantir visibilidade da atividade 
produtiva e permitir a tomada de decisões 
com segurança e onde estiver; 
 

 
Como as unidades produtoras contam com 

soluções de automação e controle de diversos 
fabricantes e tecnologias distintas, a grande 
dificuldade era encontrar uma solução aberta que 



permitisse a integração total e transparente, 
independentemente da solução de automação 
aplicada. Neste conceito, a Solução escolhida foi 
o Global Report. 
 

 
 

Figura 1 – Distribuição das Unidades produtoras 
e suas soluções de automação 

 
 
Global Report 
 

O sistema de gestão de dados em tempo 
real Global Report, é um sistema especialmente 
desenvolvido para o monitoramento remoto de 
variáveis de processos industriais, que permite a 
gestão em tempo real das condições 
operacionais da planta, garantindo o 
funcionamento seguro, performance operacional 
e redução de paradas por manutenção.  

 
O sistema coleta os dados da unidade 

industrial e cria uma base de dados totalmente 
independente e segura, sem qualquer influência 
na condição operacional da planta. As 
informações armazenadas podem ser facilmente 
acessadas via a interface de operação, 
permitindo uma análise crítica e detalhada dos 
dados coletados. Podemos destacar algumas 
características: 
 
Escalabilidade - O sistema permite atender 
qualquer Solução de Automação e de 
instrumentação aplicada a unidade industrial, 
desde pequenas quantidades de variáveis até 
sistemas completos de monitoramento de plantas 
e/ou Grupos Industriais; 
 
Banco de Dados - O sistema conta com um 
banco de dados em SQL para armazenamento 
das variáveis garantindo total integridade na 
informação em relação aos dados de processo; 
 
Auto Diagnóstico - Monitoração em tempo real 
de todas as variáveis de processo com 
capacidade de envio de alarmes para desvios de 
operação de acordo com os níveis de prioridade; 
 

Conexão Local e/ou Remota - O sistema 
permite a conexão com o banco de dados local 
em tempo real e permite acesso seguro aos 
dados nas nuvens. Toda esta visibilidade ocorre 
via WEB sem a necessidade de qualquer outro 
aplicativo adicional; 
 
Análise dos Dados - O sistema possui 
ferramentas para análise dos dados que 
permitem a criação de cenários específicos e de 
acordo com cada usuário via gráficos históricos, 
relatórios e Dashboards (painéis de variáveis); 
 
Capacidade de Análise Proativa e Não Reativa 
- O sistema garante a transparência total nos 
dados produtivos, permitindo rotinas de 
manutenção preventiva, diminuição de paradas e 
a segurança operacional 
 
 
Arquitetura da solução 
 

Para a aquisição dos dados na unidade 
produtora utilizamos um coletor de dados com 
comunicação OPC. O OPC é o padrão de 
interoperabilidade para a troca segura e confiável 
de dados no ambiente da automação industrial e 
independe da plataforma, garantindo o fluxo 
contínuo de informações entre dispositivos de 
vários fornecedores. A Fundação OPC é 
responsável pelo desenvolvimento e manutenção 
deste padrão.  

 
 

 
 

Figura 2 – Arquitetura típica na unidade 
produtora 

 
 

Desta forma, em cada unidade produtora temos 
uma base de dados em Microsoft SQL segura e 



íntegra, com todas as informações necessárias 
para a análise de performance e produção. 
 

Com esta arquitetura simplificada os 
dados de processo são coletados localmente e 
replicados de forma segura para aos servidores 
nas nuvens. Tanto a aquisição no tempo quanto 
as rotinas de replicação são atividades 
automáticas do sistema, sem qualquer 
interferência da operação, garantindo assim total 
integridade dos dados. As rotinas de replicação 
utilizam a conexão de internet para a troca dos 
dados, podendo acontecer via uma Rede Privada 
Virtual (VPN - Virtual Private Network). 

 
 

 
 

Figura 3 – Arquitetura da Solução 
 
 

No servidor central, também temos a 
possibilidade de monitorar os dados de produção 
de cada unidade via telas gerenciais no formato 
de tabelas e a emissão de relatórios com os 
dados armazenados.  
 
 
Visão geral do sistema 
 

Na tela de abertura temos todas as 
unidades produtoras disponíveis para a análise e 
diagnóstico.  

 
Selecionando a unidade para análise, 

temos a tela com todos os detalhes da unidade, 
permitindo os vários cenários para uma avaliação 
criteriosa dos pontos de supervisão. 

 
 

 
 

Figura 4 – Tela de abertura 
 
 
 

 
 

Figura 5 – Tela com detalhes da unidade 
produtora 

 
 

A partir desta tela, podemos navegar por 
qualquer um dos cenários para uma análise mais 
criteriosa de toda a situação do processo. 
 

Na opção de Tela de Monitoramento, 
temos acesso a todas as variáveis monitoradas 
naquela unidade, permitindo uma rápida análise 
na situação atual dos pontos.  

 
Nesta tela, podemos ver além do valor 

atual de uma dada variável, o seu status, data da 
última leitura, tag e a descrição. Teclas de atalho 
permitem análise do gráfico histórico de uma 
variável com as informações da última hora e 
todos os últimos alarmes deste ponto. É uma 
visão mais ampla e rápida da situação! 
 



 
 

Figura 6 – Detalhe da tela de monitoramento 
 
 
Gráficos de tendências 

 
Na opção de gráficos de tendência, temos 

a possibilidade de construir, via gráfico de 
tendências, vários cenários de análise com 
qualquer um dos pontos monitorados e em nossa 
base de dados. A ferramenta permite navegar 
com facilidade ao longo do tempo, ampliando o 
potencial da análise, bem como a análise de um 
período especifico e determinado para 
verificação. 
 
 

 
 

Figura 7 – Detalhe da tela de gráficos de 
tendência 

 
 

Históricos de alarmes 
 
O histórico de alarmes é uma lista com 

todas as ocorrências de alarmes configurados do 
sistema, permitindo conferir o momento exato que 
uma variável saiu do ponto ótimo de 
funcionamento e o momento exato de 
normalização. Vale a pena ressaltar, a ferramenta 
de filtro, que permite a busca de uma única 
variável para análise. 
 

 
 

Figura 8 – Detalhe da tela de histórico de 
alarmes 

 
 
Relatórios 
 

Em relatórios, temos a possibilidade de 
construir relatórios baseados nos cenários de 
análise pré-estabelecidos e que permitem a 
obtenção de conjuntos específicos de dados para 
a análise, como por exemplo, de acordo com os 
turnos produtivos da unidade, sendo uma 
poderosa ferramenta para análise estatística de 
processo. Estes relatórios depois de formatados, 
podem facilmente serem exportados para o 
formato PDF e/ou Microsoft Excel, permitindo 
assim a fácil distribuição dos resultados. 
Experimente também a visão combinada com o 
gráfico de tendências e a sua análise mais 
poderosa ainda! 
 
 

 
 

Figura 9 – Detalhe de um relatório do sistema 
 
 
Indicador de performance 

 
A análise dos resultados e performance 

do processo vai muito além da simples 
monitoração dos dados de processo. Para tal, 
nossa ferramenta de monitoramento de KPI’s 



permite a construção de qualquer Indicador-
Chave de Desempenho, termo originado do 
inglês, Key Performance Indicator! Basicamente, 
temos uma ferramenta que permite a construção 
de expressões matemáticas permitindo a 
construção dos mais variados índices de 
performance. Os dados calculados podem ser 
associados a qualquer cenário de análise! 
 
 

 
 

Figura 10 – Detalhe da configuração de um 
indicador de performance 

 
 

Todos os pontos podem ser usados 
recursivamente e os mesmos não somam espaço 
em sua base de dados e ou armazenamento em 
HD. 
 

 
Dashboards 

 
Como o próprio nome sugere, DashBoard 

termo do inglês “Painel de Bordo”, a 
funcionalidade de painéis para o monitoramento 
de variáveis com uma visão estilizada e de rápida 
compreensão, como temos em painéis 
indicadores. Em nossa solução, o usuário pode 
combinar os vários pontos de análise da melhor 
maneira que lhe convier! O agrupamento fica a 
seu critério, apenas tornamos mais fácil sua 
análise! 
 

 
 

Figura 10 – Detalhe de um Dashboard 

Conclusões 
 

Dadas as premissas do projeto, os 
resultados obtidos foram muito satisfatórios e o 
sistema encontra-se em pleno funcionamento 
indo para a terceira safra de produção.  

 
A concepção modular do sistema permite 

classifica-lo como um PIMS (Plant Information 
Management System), ou seja, um sistema que 
permite armazenar por um período de tempo um 
grande volume de variáveis, e relacionados com 
liberdade. Desta forma, os responsáveis pelo 
processo podem interpretar situações 
operacionais adversas e até mesmo compará-las 
com base no passado, extraindo a melhor 
performance e obtendo os melhores resultados. 
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