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Resumo Solução de análise de vídeo para inspeção de componentes de vagões nos principais
pontos de inspeção da Vale, analisando e verificando possíveis anormalidades no processo.
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1. INTRODUÇÃO
As inspeções dos ativos, principalmente de
materiais rodantes são essenciais para as
operações da Vale. Atualmente as inspeções
de vagões são realizadas por técnicos de
manutenção na saída dos viradores em
Tubarão. A equipe tem que inspecionar
dezenas de itens por vagão no tempo de
operação do virador (80s).
Dada a grande quantidade de itens a serem
inspecionados e o tempo reduzido, não se tem
a plena garantia da qualidade da inspeção, por
isso a necessidade de um sistema de inspeção
com capacidade de inspecionar toda a frota.
A iniciativa de automação das inspeções
visuais dos componentes de vagões, tem
como propósito o desenvolvimento de
tecnologias de visão computacional, flexível e
modular, para inspeção de componentes de
vagões, ampliando o alcance dos itens do
checklist de inspeção.
2. INICIATIVA
Em 2018 foi realizada em Tubarão uma prova
de conceito de inspeção automática através de
Video Analytics, e a solução se mostrou viável
e factível.

Em 2019 se optou por utilizar essa mesma
tecnologia na inspeção automática de
componentes dos vagões.
3. ANÁLISE POR IMAGEM
O Video Analytics, é uma tecnologia que
realiza análise de vídeos, obtendo informações
do cenário observado através dessas
imagens.
Podem ser aplicadas para segurança pessoal
e material, processos produtivos, inspeção de
objetos, dentre outros exemplos.
É uma solução de inteligência artificial e
visão computacional, ou seja, que busca
criar máquinas inteligentes capazes de
“enxergar”.
Se
as
câmeras
são
consideradas os olhos de um sistema de
vídeo, o vídeo analítico é o cérebro que vai
entender o que está sendo visto. (SVA
Tech)

4. SOLUÇÃO
Essa inciativa, tem como propósito a inspeção
de componentes de vagões, tais como
desgaste da cunha de fricção; integridade das
molas dos truques; integridade de parafusos e

fixações; vazamento de graxa; inspeção da
caixa do vagão (trincas); inspeção altura do
ampara balanço; inspeção da estrutura do
vagão; proporcionando maior produtividade e
qualidade nas inspeções dos vagões,
reduzindo os custos de manutenção de vagões
(Redução de Custo de Pessoal, com
possibilidade de maior produtividade das
equipes de inspeção de vagões na saída dos
viradores), aumentando a confiabilidade dos
vagões, reduzindo risco de ocorrências
ferroviárias e retrabalhos, através de melhoria
na qualidade da inspeção e reduzindo a
exposição de empregados no ambiente
operacional (inspeção remota e automática).
A solução é composta por treze câmeras do
lado direito, treze câmeras do lado esquerdo,
três câmeras entre trilhos e uma câmera
superior, em cada galpão dos viradores, além
do hardware de processamento de imagens,
responsável pela análise frame a frame do
vídeo.
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Fig. 3 Arquitetura da Solução

A solução também possui o Portal de Inspeção
(WIVA), onde é possível ver as imagens em
tempo real, verificar os alarmes gerados no
momento, ou acessar o registro histórico, seja
para verificar as informações de algum vagão,
ou mesmo validar um alarme, inserindo novas
informações ao modelo, melhorando a
acuraria.
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5. DESENVOLVIMENTO
Em maio de 2020 foi realizada o primeiro
Go-Live do sistema, com a implantação no
Virador 05, primeiro passo dessa iniciativa que
se encerra com a entrega de todos os viradores
com esses recursos e criação de todos os
modelos de alarmes. Essa primeira etapa
contemplou a inspeção de 22 itens críticos de
forma automatizada, onde os alarmes gerados
pelo sistema são analisados pelo inspetor.

Fig. 6 Itens de Inspeção

Ao fim de 2020 foram realizadas as entregas
nos demais viradores (01 a 04), contemplando
os itens críticos além da inclusão de outros
itens de inspeção, garantindo a inspeção visual
remota dos itens não priorizados, com foco em
componentes com base no vencimento do
plano de inspeção (inspeção inteligente);
ambiente controlado em sala projetada para
monitoramento remoto, com equipamentos de
comunicação e de inspeção por vídeo e com
redução de exposição dos empregados aos
cenários de riscos.

Fig. 7 Sala de Inspeção

Para a sequência tem-se o desenvolvimento
dos modelos dos demais itens do checklist,
ampliação da sala de servidores e término da
obra da sala de inspeção.
6. GANHOS
O ganho do projeto está baseado na redução
das
ocorrências
(tombamentos
e
descarrilamentos)
que
poderiam
ser
identificadas com inspeção visual e na
possibilidade de otimização de 10% dos
recursos de manutenção de vagões, através
da reorganização do processo de inspeção na
saída do virador, uma vez que as equipes irão
receber informações geradas pelo sistema e
irá a campo apenas para confirmar falhas mais
críticas detectadas ou correções rápidas que
sejam possíveis de serem realizadas na
saídas dos viradores. Se vislumbra também a
possibilidade de alteração da estratégia de
manutenção de tempo para manutenção por
condição.
7. CONCLUSÃO
Para a solução se desejava um sistema com
qualidade, disponibilidade e que utilize técnicas
modernas como video analytics e machine
learning, possibilitando assim uma evolução
constante. Desde as primeiras implantações já
foi possível retirar pessoas da inspeção
presencial, já gerando um ganho instantâneo
em segurança pessoal. Também está sendo
possível observar que a acurácia do sistema
está compatível com as expectativas
operacionais, melhorando com aumento do
número de imagens geradas e com o
refinamento do modelo.

