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Predição de falhas no processo de laminação com 
monitoramento de dados em tempo real
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O Brasil
está se adaptando à Indústria 4.0

e a digitalização pode custar muito caro.

A Hedro tem uma solução para viabilizar essa 
transição utilizando tecnologias avançadas de 
Internet das coisas e computação de borda para 
acelerar a digitalização ao mesmo tempo que  
possibilita a inovação aberta entre as Universidades, 
Institutos Tecnológicos, Startups e Indústrias.



O problema
Há muitos anos existia uma hipótese 

entre os especialistas da laminação de 
que seria possível prever algumas 
falhas graves do processo de laminação 
caso fosse possível observar o nível de 
vibração de determinadas partes dos 
equipamentos.

No entanto não existia uma solução 
viável e robusta suficiente para gerar 
esses dados de vibração em tempo real.



Como a Hedro Resolveu
Os Sensores H1.2 de vibração e 

temperatura sem fio da Hedro foram 
configurados para coletar e tratar os 
dados de vibrações dos componentes da 
laminação com o objetivo de prever 
algumas falhas do processo.

Por serem wireless e robustos, eles 
conectaram as máquinas na internet das 
coisas e viabilizaram a execução do 
projeto.



A participação do SENAI

Para desenvolver o sistema de 
predição de falhas a Hedro recorreu ao 
Hub de Inteligência Artificial do SENAI.

A investigação das correlações dos 
dados com as falhas e o desenvolvimento 
dos modelos capazes de prever as falhas 
estão sendo desenvolvidos com a ajuda 
do SENAI e implementados pela Hedro 
em forma de solução para a Gerdau.



Até

 32%   
falhas previstas

As contribuições inovadoras de cada 
instituição envolvida no projeto. 

● Sensores Inteligentes
● Edge Computing
● Internet das Coisas
● Cloud Computing
● Inovação Aberta

● Inteligência Artificial
● Data Analytics
● Capacitação de Profissionais

● Inovação Aberta
● Investimento em inovação
● Problema bem definido
● Quebras de paradigmas
● Know How sobre o processo



Sensor H1.2
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Foi utilizado para buscar os dados necessários para o 
projeto. Ele é capaz de operar em ambientes com jatos 
de água, vapor e outros elementos agressivos. RMS (m/s^2 e mm/s)

Transformada Fourier (FFT)
Horímetro
Inclinômetro estático
Aceleração RAW
Temp. Min.Med.Max.
Temperatura atual
Beacon BLE
+ 2 entradas de 4~20mA (cabo)
+ 2 entradas para sondas NTC
+ Bateria com 5 anos de duração



● Internet das Coisas
● Computação de borda
● Computação em Nuvem
● Dispositivos Low Energy
● Streaming de dados
● Inteligencia Artificial
● Data Analysis
● Wireless

Tecnologias envolvidas



Resultados e Escalabilidade
Os dados coletados já ajudaram os 

especialistas a validar várias hipóteses sobre o 
processo.

O sistema de predição será capaz de prever 
até 32% das falhas que geram sucatas.

Após a finalização e sucesso, o projeto poderá 
ser aplicado em todas as unidades de laminação de 
aços longos da Gerdau, com potencial de expandir 
para todo o mercado de laminação.

Além do projeto que está em andamento, já 
foram identificadas outras 6 aplicações do 
sensoriamento fornecido pela Hedro para coleta de 
dados de outras partes do processo.
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Como funciona



Os parâmetros foram 
configurados para coletar 

os dados de interesse.

X, Y, Z ou todos.

8 bits, 16 bits

400Hz, 800Hz, 1600Hz…

±2g, ± 4g ou ± 8g

32, 64, 128, 256…

1s, 2s, 5s, 30s, 1min, 30min...

1, 2, 3, 4, 5...

Como funciona
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Os sensores foram
adquiridos

Os algoritmos embarcados foram 
definidos junto com as equipes 

técnicas de todas as partes.

a instrumentação com os Sensores H1

1º passo 2º passo 3º passo

Eixo:

Sensibilidade:

Frequência:

Resolução:

Buffer:

Período:

Amostras:

Instalar os 
sensores
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Como funciona
Os dados ficam totalmente disponíveis para a 
inovação junto ao cliente.

Bancos de dados

APIs

Dashboards
WiFi

BLE



Máquinas e processos antigos podem 
ser conectados em poucos minutos. 
Os Sensores da Hedro são ideais para 
digitalizar máquinas e processos.

Poucos minutos para instalação dos 
sensores. Os sensores são Wireless e 
a fixação é magnética.
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As Vantagens
A Hedro viabiliza a digitalização da indústria e a inovação aberta

Conecta as 
máquinas antigas 
na Internet1

Instalação
rápida2

Custos
reduzidos3

Sensores de baixo custo preços, sem 
a necessidade de cabeamento e sem 
PLCs.

Acelera a 
inovação 
aberta

Sensores configuráveis e dados 100% 
disponíveis. Viabilizando projetos de 
outras startups e iniciativas de 
inovação
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Roteamento de
dados simplificado5

Só é necessário implementar um API 
para recepção dos dados. O resto é 
com a gente.

Confiável e 
escalável6

Os nossos sensores estão em uso pela 
indústria há 3 anos e tem todas as 
características para escalabilidade.



Cássio Barbosa
031 975 133 910

cassio@hedro.com.br

Melyssa Rodrigues
037 991 518 487

melyssa@hedro.com.br

https://www.hedro.com.br
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