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Digitalização
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A próxima revolução transformativa

Planta inteligente
At your fingertips

Facilidade
At your fingertips

Previsibilidade
At your fingertips

Performance
At your fingertips



—

Transformando com ABB AbilityTM
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Mudança de paradigma completa através da digitalização

Análises e planejamento de insumos para 

impulsionar a lucratividade
Aprimoramento de produtividade a partir de 

insights de dados da plataforma
Habilitando uma empresa responsiva e 

confiável

Redução de custos e eficiência energética 

para aumentar a competitividade no 

mercado

Plataforma integrada em toda a cadeia de 

valor do processo para qualidade e 

segurança
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Facilidade com ABB AbilityTM
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Em toda a cadeia de valor, desde o planejamento até o envio

Visibilidade e otimização de ponta a ponta

Planejamento Stockyard Área de metais primários Laminação a quente Laminação a frio, processamento Remessa

Planeje melhor a produção com 
integração completa do sistema 
para insights e previsão precisa 

para permitir agendamento 
otimizado e execução de loop 

fechado

Rastreie a qualidade e otimize o 
tempo de armazenamento por 

meio do rastreamento em tempo 
real da qualidade e da tonelagem 

no armazenamento e nos 
arsenais para reduzir a 

sobrecarga, os estoques perdidos

Melhore a qualidade do produto, 
economize energia através do 

controle preditivo do modelo; e 
através de rastreamento de 
concha de aciaria e previsão 

precisa de superaquecimento

Minimize os períodos de 
inatividade e a perda de produção 

por meio da previsão de falhas 
usando a análise de 

paralelepípedos com gêmeos / 
assistentes digitais e tecnologia 

de visão para rastreamento

Melhore a qualidade através da 
previsão da qualidade da tira 

usando modelos de aprendizado 
de máquina para processar 

parâmetros em moinho, 
recozimento e decapagem

Habilite a entrega just-in-time
através da integração com 

logística de envio e saída, como 
trens, pátios de armazenagem e 

outros meios de transporte

Infra-estrutura digital Informações corporativas Força de trabalho móvel Saúde e Segurança Gerenciamento inteligente Otimização de utilitários

Solução de comunicação
integrada para siderúrgicas 

usando WLAN, LTE, 5G - módulos 
para posicionamento, aquisição 
de dados, integração de TI, no 

local ou na nuvem

Solução de atividades integradas 
para siderúrgicas como ERP para 
ativos, pedidos, planejamento de 
produção em nível corporativo, 

logística, gerenciamento de força 
de trabalho

Relatórios de problemas e 
resolução pontual com 

visibilidade em tempo real, todos 
habilitados por meio de 

informações, suporte em 
dispositivos móveis, aumentando 

a eficiência e a segurança

Capacidade de gestão de crises
com capacidade de suporte 

comprovada em situações de 
crise / exceções, aprimorada pelo 
rastreamento em tempo real de 

locais de pessoal e veículos

Plantas inteligentes que refletem 
as melhores práticas e processos 
para gerenciar ativos em curto 

prazo e em todo o ciclo de vida -
levando a disponibilidade 
maximizada e retornos de 

investimento

Análise de tendências e 
benchmarking de utilitários e 

gases de subproduto para 
otimização da distribuição, 

previsão e balanceamento de 
oferta-demanda
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Um ecossistema orientado pela digitalização
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Removendo ilhas de automação

Analytics

Smart 

Algorithms

Deep 
domain 

knowledge

AI

Uniforme

digital

ecossistema

Agregação de dados
Organização de 

dados

Processos Ações
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ABB AbilityTM principais destaques
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Tecnologias prontas para o futuro em uma plataforma de próxima geração

Sempre conectado
on premise ou nuvem

Independente de 

plataforma
com total interoperabilidade 

entre dispositivos, 

equipamentos

Manutenção

inteligente
monitoramento de condições 

em tempo real e análise 

preditiva

Plataforma multi-

dispositivo
Incluindo dispositivos

portáteis

Segurança

assegurada
através de uma arquitetura 

completamente segura

Trabalho colaborativo
apoiado por insights que ajudam 

a gerar lucratividade

Output otimizado
com análise avançada, 

monitoramento remoto e 

diagnóstico
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ABB Ability™ soluções & plataforma
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Onde a TA encontra a TI

Plataforma

(tecnologias comuns para dispositivo, 

edge e nuvem)

Plataforma Digital

Infraestrutura de 

transporte
Utilities Industria

Proporciona produtividade, confiabilidade, 

segurança, qualidade e eficiência

Fornece a ABB com eficiência e 

escalabilidade

ABB Ability™Mais de 210 soluções ABB Ability™
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Conceito Digital
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Edge

O
T

IT

Plant Wide Automation

Process 

control

Safety Electrical 

control

Manufacturing Operations Management

Process 

Intelligence

Manufacturing 

Execution

Production 

Intelligence

Production 
Optimization

Extended capabilities and enterprise view

Fleet 

Management

Business 

Analytics

Predictive 

Maintenance

Mobile 

Operations

Collaboration Advanced 

Services

Connect

AggregateSecure

Act

Visualize

Prescribe

Analyze Predict

C
y
b

e
r 

s
e

c
u

ri
ty

Plant 

Automation
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Apoiado pela abordagem da ABB para segurança de dados
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Mantendo você no controle completo enquanto se transforma em um novo 

paradigma

ABB cybersecurity standards 

promise

ABB IoT Data 

Manifesto

ABB intellectual property 

position

Segurança completa do Sistema

Operações seguras

Detecção de ameaças

Comunicações seguras

Atualizações Seguras

Modo de segurança

Dados de propriedade do cliente

Identidade

Dados de medição

Transparência no uso de dados

Dados compartilhados apenas com 
consentimento

PI centrado no cliente

Nenhuma perda de propriedade 
intelectual
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Exemplos
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ABB Ability™ EDCS ABB Ability™ SmartSensor
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ABB Ability™ Advanced Process Control
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O que é o Advanced Process Control?
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• Piloto automático para conduzir o circuito 

de moagem a um estado ideal

• Altera automaticamente os pontos de ajuste

ex. mudando a alimentação do moinho para 

controlar a densidade

• Movimentos de controle menores com mais 

frequência são melhores que movimentos 

maiores com menos frequência

Hierarquia do Advanced Process Control

APC

Base Level Control 
(PID)

Field Devices

• MPC

• Fuzzy Logic

• Neural Nets

• DCS (800xA, others) 

• PLC

• SCADA

• Pumps

• Valves

• Drives / Mill Speed

• Conveyor Speed

• Set Point written to PID

• Output written to 

field device

• Condition & State 

Monitoring
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O que é o Advanced Process Control?
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Exemplo de atuação Objetivos

1. Estabilizar o processo

2. Mudar o processo para a área que faz dinheiro

Exemplo:

• Reduzir a variação na densidade

• Mover a densidade para a restrição superior (limite 

especificado por planta)

• Melhore a eficiência de unidades a jusante

• Esfera de aço reduzida em esfera de aço

• Esfera de aço reduzida nos forros

• Condições de flutuação mais estáveis

Estabilizar e otimizar

Manual Operation APC Stabilize APC Optimize

APC 

Target

Operator 

Target
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Time

Benefits due to 

Optimization
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O que é o Advanced Process Control?
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Sistema Sistema MIMO (mult input / mult output)

Objetivo de Controle: Manter Temperatura de 42˚ C

Otimização Objetivo: Minimizar a água, mas ainda lavar 

o sabão

O MPC é adequado para processos com várias 

interações e atrasos de longo tempo

Exemplo
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Nossa solução

O que é o Advanced Process Control?
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Totalmente integrado

O que é o Advanced Process Control?
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What is Advanced Process Control?
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Melhoria na produção




