
MONITORAÇÃO, DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO E 
PROGNÓSTICO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS.

CENTRALIZAÇÃO, ANÁLISE E 
CORRELAÇÃO DE DADOS PREDITIVOS.

SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO 
À DECISÃO EM MANUTENÇÃO. 



MANUTENÇÃO PREDITIVA

A Manutenção Preditiva está baseada na monitoração da condição operacional de equipamentos industriais
e análise sistemática dos dados, com o objetivo de identificar o início do desenvolvimento de modos de falha
e estimar o tempo para que esses modos se tornem críticos. Uma de suas vantagens é a capacidade de deter-
minar a melhor oportunidade para realização de intervenção no equipamento, permitindo:

Reduzir:
- a extensão das avarias;
- o tempo de parada dos equipamentos.

Aumentar:
- a vida útil dos equipamentos;
- a segurança, a confiabilidade e a disponibilidade dos equipamentos;
- os lucros.

Por outro lado, a Prática Tradicional da Manutenção Preditiva necessita de especialistas para analisar, de
forma frequente, grande quantidade de dados armazenados, exigindo ainda que os profissionais conheçam os
detalhes dos equipamentos monitorados e seus respectivos modos de falhas. Com base nos fatores acima, é
possível concluir que a tarefa de análise dos dados é crítica, na Manutenção Preditiva, podendo ter custos
muito altos, de acordo com o tipo, a quantidade e a localização dos equipamentos.

O Sistema de Monitoração e Diagnóstico Automático de Falhas MDM é uma ferramenta inteligente de apoio
à tomada de decisão. Uma excelente solução, desenvolvida pela M&D Monitoração e Diagnose, que reduz
drasticamente esses custos, além de garantir os benefícios da Manutenção Preditiva em aplicações no curto
e no longo prazo.

SISTEMA MDM: 
EM 2010 FORAM MAIS DE 150 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE MONITORADOS.

MAIS DE 15 MIL PONTOS  DE MEDIÇÃO. MAIS DE 2 GIGABYTES DE DADOS COLETADOS

E ANALIZADOS POR SEGUNDO.



SISTEMA MDM Versão 3

O Sistema MDM é uma solução composta por hardware e software para Monitoração, Diagnóstico
Automático e Prognóstico de Falhas em equipamentos industriais. Ele realiza a coleta automática dos dados
de diversas técnicas preditivas, seja on-line, seja off-line, tais como: análise de vibração, temperatura e
parâmetros operacionais, entre muitas outras. Após a coleta, o Sistema correlaciona e analisa automatica-
mente as diferentes informações adquiridas de forma a gerar um único diagnóstico/prognóstico do equipa-
mento. Finalmente, fornece relatórios de alto nível, que podem ser acessados por e-mail ou celular, para apoio
à tomada de decisão. A utilização do Sistema MDM gera, principalmente, os seguintes benefícios:

Redução dos custos operacionais da Manutenção Preditiva (análise automática);
Melhoria da segurança operativa dos equipamentos (detecção precoce de falhas);
Correlação de informações de diversas grandezas (monitoração de múltiplos parâmetros);
Facilidade de manutenção, evolução e expansão (arquitetura modular e distribuída);
Diagnósticos mais precisos (monitoração autoadaptável ao ponto de operação);
Apoio à tomada de decisão (diagnóstico especialista automático);
Criação de Centros de Diagnóstico (comunicação remota: internet ou intranet);
Facilidade de acesso (pela web e pelo celular, relatórios por e-mail e SMS);
Gestão do conhecimento sobre o diagnóstico (edição de conhecimento).

O Sistema MDM é totalmente configurável pelo usuário, desde os sensores até o conhecimento existente
sobre modos de falhas, o que permite sua adequação a qualquer tipo de equipamento industrial. Além disso,
possui suporte a diversos idiomas (português, inglês e espanhol).

Uma das diferenças desse Sistema em relação aos utilizados na Prática Tradicional da Manutenção
Preditiva encontra-se em sua filosofia de funcionamento: quanto maior a quantidade de dados acumulados,
menor o esforço de análise necessário para concluir sobre a condição do equipamento (análise automáti-
ca). Nos sistemas tradicionais, ocorre o contrário, isto é, quanto maior a quantidade de dados acumulados,
maior será o esforço de análise necessário. Outra característica importante é sua capacidade de acumular
dados de diferentes fontes de informações preditivas, permitindo a integração e centralização das mesmas.

EQUIPAMENTOS PASSÍVEIS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA MDM

Hidro e Turbogeradores;
Motores e Compressores;
Bobinadeiras e Cortadeiras;
Desfibradores e Picadores;
Extrusores e Laminadores;
Muitos outros.

"Integração de dados provenientes de diferentes técnicas preditivas
em uma única plataforma para correlação e análise integrada"



"Inteligência embutida e 
facilidade de uso"

AQUISIÇÃO DE DADOS

O Sistema MDM permite a monitoração, on-line e off-line, de múltiplos parâmetros. Com isso, em uma
única base, são integrados os dados relativos aos equipamentos principais e aos seus auxiliares, aumen-
tando a capacidade de diagnóstico automático do Sistema.

A M&D, que emprega tecnologia de aquisição de dados da National Instruments (NI)
(http://www.ni.com), líder mundial em aquisição de dados, é um integrador oficial e, portanto, está habili-
tada a desenvolver soluções utilizando profissionais treinados e com o mais alto grau de certificação exis-
tente nas ferramentas de desenvolvimento da National.

A adoção da tecnologia da NI confere ao Sistema MDM grande confiabilidade, flexibilidade, alto desem-
penho e facilidade de manutenção. Outra vantagem importante é seu custo reduzido em relação aos sis-
temas que adotam unidades de aquisição dedicadas.

MONITORAÇÃO ON-LINE

A estratégia de aquisição on-line de dados do Sistema evita que informações não relevantes ou repeti-
das sejam armazenadas, eliminando o crescimento demasiado do banco de dados, ao longo do tempo.
Além disso, o Sistema MDM reduz o risco de ocorrências do tipo "Alarmes Falsos" e "Não Detecções".
Para isso, são empregadas técnicas de comparação de assinaturas espectrais e algoritmos decisórios,
que consideram as características do ponto de operação do equipamento.

MONITORAÇÃO OFF-LINE

Indicada para equipamentos não críticos, a aquisição off-line utiliza coletores portáteis, do tipo PDA, ou
analisadores portáteis, que possuem características de operação simplificada e intuitiva. Durante o proces-
so de coleta de dados, o Sistema MDM indica a condição do equipamento e seus correspondentes níveis
de alerta ou alarme para parâmetros monitorados.



FERRAMENTAS DE ANÁLISE

O Sistema MDM possui Ferramentas de Análise e Relatórios Integrados, o que reduz consideravelmente o
tempo de análise, devido à facilidade de sua utilização. Para atingir esse objetivo, o projeto dessas
Ferramentas e Relatórios foi realizado de forma minuciosa, sendo avaliado cada detalhe com a finalidade
de aumento de usabilidade.

As Ferramentas de Análise permitem aprimorar o conhecimento armazenado no Sistema e utilizado na iden-
tificação dos modos de falha dos equipamentos. São integradas ao diagnóstico e apresentam os dados de
forma gráfica. O Sistema MDM adota técnicas de processamento de sinais tradicionais e outras especial-
mente desenvolvidas:

Análise de Tendências (parâmetros e falhas);
Análise de Órbitas, com animação em 3D;
Análise Comparativa no domínio do tempo e espectral;
Diagramas em Cascata;
Gráficos em 3D;
Visualização Gráfica de perfis de temperatura;
Análise de Correlações;
Operações entre Sinais;
Assistente Inteligente para balanceamento;
Análise em diferentes domínios;
Tabela Comparativa para análise rápida;
Análise de Falhas em Rolamentos (Envelope: mais de 8 mil rolamentos pré-cadastrados).

DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO

A função de Diagnóstico Automático do Sistema MDM, seu principal diferencial, possibilita a qualquer
usuário obter o diagnóstico do estado do equipamento, bem como entender, inserir e modificar o conheci-
mento armazenado, utilizando apenas o mouse. Para isso, é empregado um Sistema Especialista Fuzzy que
trata as incertezas, de maneira simples e eficaz. De forma semelhante às demais funções do Sistema, 
a sua interface é amigável e intuitiva.

"Hardware modular, de fácil integração 
e alta confiabilidade"



RASTREAMENTO GRÁFICO DO CONHECIMENTO

O Rastreamento do Diagnóstico é realizado através da navegação por árvores gráficas interativas e dinâmi-
cas, o que permite fácil entendimento do diagnóstico gerado, bem como o seu aprimoramento. Essa função
possibilita ainda navegar a partir de qualquer conceito existente na Base de Conhecimento (Pontos
Monitorados, Regras e Falhas).

CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RELATÓRIOS

O Sistema MDM possui várias modalidades de relatórios, que podem ser gerados de maneira automática,
ou por solicitação do usuário. São de fácil interpretação, porém com grande conteúdo. Através deles é 
possível conhecer o estado atual do equipamento, assim como a configuração do sistema. Os Relatórios
do Sistema MDM podem ser visualizados, exportados e manipulados em qualquer web browser.

FERRAMENTAS DE ESTUDOS AVANÇADOS 
(MINERAÇÃO DE DADOS E APRENDIZADO AUTOMÁTICO)

Existem no Sistema ferramentas para extração de conhecimento e realimentação do Sistema Inteligente,
a partir dos dados armazenados ao longo do tempo. Através da utilização de técnicas de Mineração de
Dados (Data Mining), Redes Neurais e Árvores de Decisão, os dados são transformados em conhecimento
de diagnóstico, de forma automática e transparente ao usuário. A ferramenta permite a realização de 
estudos que seriam inviáveis, caso fossem executados de forma manual.

GESTÃO DE CONHECIMENTO

A função de Diagnóstico Automático do Sistema MDM, por suas características, atua também como
Memória Organizacional da Empresa, retendo o conhecimento dos especialistas na manutenção dos equipa-
mentos. Devido à sua capacidade de armazenar e gerenciar conhecimento, a experiência acumulada na
mente dos profissionais pode ser formalizada e compartilhada com os demais membros da organização,
facilitando o treinamento de novos profissionais e evitando a perda do conhecimento causada pela 
rotatividade de pessoal.

"Capacidade de transformar, diariamente, dezenas de 
Gigabytes de dados em uma única página de relatório"

"Interface multilíngue, amigável, padrão
Windows®, acessível pela web"



"M&D: Tecnologia avançada, qualidade no atendi-
mento e equipe técnica altamente especializada"

01. UHE Sobradinho/Chesf 
02. UHE Tucuruí/Eletronorte 
03. UHE Paraibuna/Cesp 
04. UHE Jurumirim/Duke Energy 
05. UHE Capivara/Duke Energy 
06. UHE Jupiá/Cesp
07. UHE Ilha Solteira/Cesp
08. UHE Três Irmãos/Cesp
09. UHE Porto Primavera/Cesp
10. UHE Cachoeira Dourada/Endesa
11. UHE Taquaraçu/Duke Energy
12. UHE Promissão/AES Tietê
13. UHE Paulo Afonso I/Chesf 
14. UHE Chavantes/Duke Energy
15. UHE Monte Claro/Ceran
16. UHE Passo Fundo/Tractebel 
17. UHE Nova Avanhadava/AES Tietê
18. UHE Água Vermelha/AEA Tietê
19. UHE Paulo Afonso III/Chesf 
20. UHE Risoleta Neves/Consórcio Candonga
21. UHE Ibitinga/AES Tietê
22. UHE Machadinho/Consórcio Machadinho
23. UHE Salto Osório/Tractebel 
24. UHE Salto Santiago/Tractebel 
25. UHE Apolônio Sales/Chesf
26. UHE Paulo Afonso II/Chesf 
27. UHE Lajeado/Grupo EDP Energia do Brasil
28. UHE Quebra-Queixo/Queiroz Galvão
29. UHE Santa Clara/Queiroz Galvão
30. UHE Jauru/Queiroz Galvão

31. UHE Porto Estrela/Consórcio Porto Estrela
32. UHE Simplício/Furnas
33. PCH Santa Lucia I/Maggi Energia
34. PCH Santa Lucia II/Maggi Energia 
35. PCH Tucunaré/Maggi Energia 
36. PCH Sapezal/Maggi Energia
37. Subestação Santo Angelo/CTEEP
38. Subestação Embu Guaçu/CTEEP
39. UTE Uruguaiana/AES Uruguaiana
40. UTE Norte Fluminense/EDF

CLIENTES

Diversas empresas já possuem Sistemas MDM instalados, monitorando e diagnosticando de forma automática a
condição de seus equipamentos. Devido à sua modularidade e conectividade, o Sistema permite integração fácil com
outros softwares de monitoração ou supervisão já existentes. Só no setor de Geração de Energia, são mais de 25 mil
MW de potência instalada e monitorada por Sistemas MDM. A seguir, listamos alguns dos nossos clientes e sua 
distribuição geográfica no território brasileiro:



M&D Monitoração e Diagnose LTDA
Travessa Euricles de Matos, 24

Laranjeiras - Rio de Janeiro - Cep 22240-010

Tel./Fax: (55 21) 2210-2397

www.md-online.com.br

A M&D é Alliance Member da National Instruments®, 
isto a capacita como integradora oficial de soluções NI.

APOIO


