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Unidades agroindustriais8

Polos agroindustriais6

Estados brasileiros4

MM TCS (capacidade instalada)> 40

MM m³  de Etanol> 3

Ktons de Açúcar> 700

GWh energia exportada> 2.700
Polo Goiás

Polo Taquari

Polo Araguaia

Polo Santa Luzia

Polo São Paulo

Polo Eldorado

ATVOS



Evolução ATVOS
Comentário sobre a evolução da Atvos
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As empresas que sobrevivem ou crescem são as que introduzem novidades 

tecnológicas e organizacionais ao longo do tempo.
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Destruição Criativa

Competitividade

Joseph Schumpeter que, em 1939, associou que os períodos de desenvolvimento e

prosperidade econômica das nações estavam diretamente relacionadas à difusão das

inovações tecnológicas dos sistemas produtivos; a destruição criativa impulso

fundamental para o motor do desenvolvimento econômico no mundo capitalista, ou

seja a ruptura de modelos e sistemas menos produtivos para mais produtivos;

Investir em soluções Digitais – identificando e avaliando os impactos das tecnologias

disruptivas sobre os diferentes sistemas produtivos no horizonte de 5 anos e

aproveitar as oportunidades derivadas das inovações disruptivas;
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Estratégia Plano Diretor Industria Digital 4.0 - ATVOS

Modelo de Negócio

Modularidade

Flexibilidade

Diretriz Operacional

Robustez

Planejamento

Competência

Diferentes Integradores Individualizados / 

Unidade

Implementação por processos

Entre os integradores

A lógica de processo definida em conjunto 

com  a ATVOS

Estabilidade da Planta e a capacidade de 

reagir diante dos imprevistos

Avaliação Individual da cada 

aplicação/integrador e abrangência

Capacidade de gestão para especificar a 

digitalização do processo
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Inovação: transformar dados em informações e melhorar a 
assertividade das decisões

Evolução Tecnológica Pilares da Industria 4.0
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Pilares da Industria 4.0

Big Data - é um termo que descreve o grande volume de dados — tanto estruturados

quanto não-estruturados, que contem informações relevantes sobre processos e

operações industrias. O big data a partir de analise estatística é utilizado para obter

insights que levam a decisões melhores e ações estratégicas de negócio.

Simuladores (digital twin) – é uma das mais poderosas ferramentas de análise de

desempenho de um sistema ou processo, através da formulação de um modelo

matemático, o qual deve reproduzir, do modo mais fiel possível, as características do

sistema original. Manipulando o modelo e analisando os resultados, pode-se concluir

como os diversos fatores irão afetar o desempenho do sistema.

Inteligência Artificial – são técnicas matemáticas (algoritmos) que buscam solucionar

problemas complexos “in real time” através do maior número possível de soluções no

menor tempo, com a capacidade de decidir entre opções pré-estabelecidas, qual é a

melhor. Isso é feito com base em bancos de dados que são constantemente abastecidos

por novas informações pelo próprio sistema. Assim, é possível dizer que a máquina

“aprende” (machine learning) na medida em que o banco de dados cresce, o que torna

as decisões cada vez mais complexas.



Controle avançado

IA
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Fluxo Integração de Processo para Industria Digital  4.0

Integração de sensores com 
historiadores (data storage)

Controle Avançado de 
Processo

Modelagem, Simulação e controle 
em tempo real



Controle avançado



Controle avançado

CONTROLE 

AVANÇADO
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Inovação - Simuladores

Plataformas da Industria 4.0 Projetos ATVOS

Inteligência Artificial

Controle Avançado de 
Processo

Simuladores de 
Processo - Real Time 

(RTO)

Sensor Virtual
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Controle Avançado de Processos: cogeração de EE

Lógica Fuzzy



Controle Avançado de Processos: cogeração de EE
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Controle Avançado de Processos:

Resultados 

Obtidos

Menor oscilação da pressão e temperatura da 
caldeira e ganho na exportação de energia.

Ganho → 2 kWh / Tc

ganhos de R$ 1,5 MM/a no piloto



18

Controle Avançado de Processos: 
Abrangência Atvos trará ganhos de R$ 14 MM de receita na cogeração 

2 kWh/tc
Ganho de eficiência de 
exportação de energia

1 ano
Pay back

29 MMtc
moagem

58 GWh
Exportação adicional 
de energia elétrica
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Controle avançado de processo: 
Evaporação / Tratamento de Caldo UCP
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Controle avançado de processo:

Ganho – 0,15% RTC (Recuperação Total Corrigida)

ganhos esperado de R$ 0,9 MM/ano



Controle avançado Evaporação



Controle avançado
Resultados Controle de Nível - 3º Efeito Evaporação

Evaporação



Controle avançado Evaporação

Resultados Obtidos 

até Setembro 2018

 Delta PZA

redução em 0,9 

pontos;

 Brix do Xarope 

aumento de 2,3 

pontos;
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Sistema RTO / PGDI
• RTO (Gêmeo Digital) - Simulador on-line que utiliza os dados dos sistemas
de controle supervisório e laboratorial e gera set-points para as malhas de
controle buscando as condições ótimas operacionais em tempo real;

 A parte mais revolucionária da Indústria 4.0 é a possibilidade de virtualização
dos processos através de simulação e testes virtualizado, que possibilita:

 Testar Cenários e determinar a melhor condição;
 Determinar o melhor Set-up;
 Maximizar o Desempenho e Rentabilidade;

Planta Industrial Gêmeo Digital (99,7% de Representatividade)



• Tela de monitoramento Online: comparação dos valores reais com valores simulados - KPIs setoriais

RTO (Real Time Optimization)
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RTO (Real Time Optimization)

Apresentação PENTAGRO 2018 21

Operação Avançada – Painel de Monitoramento

Pontos de 

operações 

reais –

Processos 

Industriais

Engenharia 

de Processo -

COI   

Operação 

COI 

Intervenção / ajustes operacionais



PGDIPlanejamento avançado
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Sistema RTO

• Benefícios:
 Uma visão integrada de todo o processo produtivo de açúcar/etanol e
energia;

 Informação em tempo real dos diversos fluxos da planta industrial;
 Balanço de Massa e Energia em tempo real;
 Identificação dos equipamentos que estão operando abaixo dos rendimentos
projetados;

 Identificação das condições operacionais acima do desejado e os gargalos de
processo;

Piloto na UCP
Ganho esperado – 0,25% RTC (Recuperação Total Corrigida) 

Ganho esperado de R$ 1,7 MM/a no piloto via 

produção adicional de etanol e açúcar
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RTO:

0,25% RTC
Ganho Rendimento 

Industrial Corrigido

1 ano
Pay back

29 MMtc
moagem

Ganho Produção
Etanol – 5.292 m³
Açúcar – 1.100 

ton

Abrangência Atvos trará ganhos de R$ 10 MM/a
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Sistema PGDI – Planejamento Avançado 

O Pentagro PGDI através de gêmeo digital gera plano de produção otimizado
para as metas produtivas e condições operacionais, a qualquer tempo.

Apresentação PENTAGRO 2018 12

Planejamento Avançado

Disponibilidade e Qualidade

• Plano da Produção
• Resultados Calculados 

para Cenários em Estudo

Informação sobre 
Matéria Prima

Manobras Operacionais 
Possíveis

Pentagro PDGI Plano da Produção

Maior confiabilidade sobre o 
potencial produtivo de cada 

planta a cada momento



31

Sistema PGDI – Planejamento Avançado 

19

Rotina Diária – Operação Avançada

Pontos de 

Operação 

Reais

Produção 

Real

• Semanal;

• Diário;

• Por Turno.

Planos de 

Produção

• ATR;

• Fibra;

• Impurezas

Matéria 
Prima 

(ton/h)
Referências 
de Setup e 
Pontos de 
Operação

Previsão 

de 

Produção

Monitoramento 

Operacional

Acompanhamento 

Resultado

Comparador Real x 

Virtual On-line

Gêmeo Digital

Processo Industrialonline
Apresentação PENTAGRO 2018



PGDIPlanejamento avançado

• Exemplo PAP setorial: “manobras” setoriais e modelagem de operação do setor



PGDIPlanejamento avançado

• Dashboard: análises dos dados registrados – todos os indicadores



34

Melhoria nos processos e adoções de novas tecnologias 
proporcionam adição de valor ao negócio

Iniciativa Piloto – R$ MM

Controle avançado energia 1,5

Potencial ATVOS – R$ 
MM

14

Controle avançado evaporação 0,9 1

Sistema RTO 1,7 10

Captura total 4,1 25
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Fermentação
Sensor Virtual - URC

 Consistem em uma modelagem semi-empírica de multivariáveis da cinética de
fermentação, utilizando os parâmetros de processos (vazão, temperatura, brix de
alimentação, etc) da Fermentação em real time, com o objetivo de buscar a melhor
taxa de conversão da sacarose em etanol;

 O conceito desta tecnologia reside na redução de produção de subprodutos
compostos que reduzem a eficiência de Fermentação através da comparação com os
modelos cinéticos concebidos e das condições operacionais em real time;

 Ajustando os modelos cinéticos com as condições reais;

 Operação em laço aberto;

 Potencial de Ganho de 0,5% - 1% da Eficiência de

Fermentação

 Resultado Financeiro Potencial ATVOS– R$ 20-40 MM
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 MES é o nome que se dá a camada Intermediária de 
automação, que realiza a parte de inteligência da gestão 
da operação, manutenção e produção industrial.

 Possibilita a comunicação entre o ERP (Oracle/SAP), 
PIMS e os controles do chão de fábrica (SDCD’s e PLC’s).

 Funcionalidades como:

 CEP – Controle Estatistico de Processo;

 Monitoramento Online
 Dados de processo e inputs de laboratório;

 Gestão Operacional;
 Fechamento por turnos;
 Gestão de malhas de controle;
 Computação automática de paradas de 

equipamentos.;

 ICF – Integração Chão de Fábrica;
 Fechamento automático de dados de processo, 

sem necessidade de intervenção manual.
 Atendimento a questões de compliance.

O que é o MES?
MES – Manufacturing Execution System (Integração de Sistemas)

36

ERP

MES

SCADA
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Implantação do sistema de 
Gestão Industrial, MES, nas 
8 Unidades Agroindustriais 
da Atvos

Conexão e integração das 

variáveis diretamente do 
OPC Server (Automação)

Disponibilização da 

infraestrutura integrada no 
Corporativo

Acompanhamento de 
produtividade da indústria 
Online, aplicativos analytics

Eliminar sistemas de camada 
intermediária atuais, TIPOFF 
e ATMA, utilizando solução 
integrada

Integração das variáveis 
coletadas previamente pelos 
coletores para o ERP (PIMS) 
PI e ERP para Analytics

37

Escopo
Entregas e atividades inclusas no projeto MES
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Resultados Esperados
Implantação MES – Indústria 4.0

Como se trata de um projeto no âmbito qualitativo, que traz ganhos no âmbito quantitativo, é 
altamente complexo trazer cálculos técnicos para o ganho esperado. 

Por conta disso, utilizou-se cases práticos de empresas que implantaram esta integração MES 
(Manufacturing Execution System), integrando o Chão de Fábrica com o PIMS (Process Information 
Management System) e ERP (Enterprise Resource Planning).

Cases ? Produt.

PREMIER 17%

EMBALAGENS DIADEMA 20%

INDAB 20%

USINAGEM * 9%

LINHA BRANCA * 2%

Na tabela ao lado, apresenta-se a variação na 

produtividade encontrada DEPOIS da 

implantação do projeto MES . Apesar dos 

números serem expressivos, no mercado é 

utilizado valores de 2% a 7% de aumento de 

produtividade.

* Em artigos técnicos, porém não foram identificadas as empresas
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Próximos Passos – Safra 2019/2020
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Tratamento
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Plano Diretor 4.0
Prospecção



42

Plano Diretor Manutenção 4.0
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Plano Diretor 4.0
Prospecção

 No plano da Manutenção a IA (inteligência artificial) através do desenvolvimento de

algoritmos para apoiar neste processo; (EMBRAER é referência neste processo)

 Benefícios Esperados:

 Robustez no processo de identificação dos fatores críticos de predição e

recomendação dos processos de manutenção;

 Captura do conhecimento acumulado alinhado ao aprendizado contínuo do sistema;

 Avaliação dos equipamentos e a sugestão das recomendações de procedimentos que

levam a uma maior efetividade em resolver os problemas, bem como custo agregado

e tempo de equipamento ocioso;
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Obrigado


