
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 

CATARINA. 

 

 

 

CLEBER DA COSTA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

DESENVOLVIMENTO DE MIDDLEWARE PARA INTEGRAÇÃO DE DADOS   

DE PRODUÇÃO DE UMA CÉLULA DE MANUFATURA COM SISTEMA ERP 

ATRAVÉS DE SERVIÇO WEB 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS 

2019 



 

CLEBER DA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE MIDDLEWARE PARA INTEGRAÇÃO DE DADOS   

DE PRODUÇÃO DE UMA CÉLULA DE MANUFATURA COM SISTEMA ERP 

ATRAVÉS DE SERVIÇO WEB 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Mecatrônica do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Santa Catarina para obtenção do título de mestre 

em Mecatrônica. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Roberto Alexandre Dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS  

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistema de Bibliotecas Integradas do IFSC  
Biblioteca Dr. Hercílio Luz – Campus Florianópolis 
Catalogado por: Edinei Antonio Moreno CRB 14/1065 

 

 

 

 

CDD 629.8  
C837d 
 
Costa, Cleber da 
Desenvolvimento de Middleware para integração de dados de produção de 
 uma  célula de manufatura com sistema ERP através de serviço web [DIS] / 
Cleber da Costa; orientação de Roberto Alexandre Dias – Florianópolis, 2020. 
 
 
1 v.: il. 
 
 
Dissertação de Mestrado (Mecatrônica) – Instituto Federal de Educação,  
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 
 

 
Inclui referências. 
 
1. Indústria 4.0. 2. Internet das coisas. 3. Web service. 4. Supervisório. I.  
Dias, Roberto Alexandre. II. Título. 
 



 

CLEBER DA COSTA 

 

 
DESENVOLVIMENTO DE MIDDLEWARE PARA INTEGRAÇÃO DE DADOS   

DE PRODUÇÃO DE UMA CÉLULA DE MANUFATURA COM SISTEMA ERP 

ATRAVÉS DE SERVIÇO WEB 

 

 

Esta dissertação foi julgada adequada para obtenção do título de Mestre em 

Mecatrônica e aprovada na sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.  

 

Florianópolis, 9 de dezembro de 2019. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho especialmente aos meus 

pais Atalíbio e Valéria M. H. Costa que me 

apoiaram incondicionalmente em todos os 

momentos da minha vida.  

 



 

Agradecimentos 

 

 
Em primeiro lugar, agradeço a Deus e aos meus pais por me darem a vida.  

Agradeço a todo o corpo docente do curso de Pós-Graduação em Mecatrônica do 

Instituto Federal de Educação de Santa Catarina pelo repasse de conhecimento técnico e pela 

troca de experiências profissionais, em especial a Roberto Alexandre Dias, pelo empenho 

dedicado na orientação deste projeto. 

Em nome da Olsen, agradeço aos Srs. Cesar Olsen e Celso J. Heck pela 

oportunidade de trabalhar numa empresa fantástica, que busca sempre a melhoria contínua. 

Aos colegas do programa de mestrado, pelo companheirismo e conhecimentos 

compartilhados. 

Aos demais familiares e amigos, um enorme muito obrigado pelo apoio e 

compreensão nos momentos mais difíceis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

Na indústria, o que mais tem se ouvido falar recentemente é da quarta revolução industrial, a 

famosa indústria 4.0, que tem por trás a internet das coisas (IoT) conectando todos os 

equipamentos da planta. O Brasil caminha a passos curtos neste tema, pois é um assunto ainda 

bastante limitado às grandes indústrias. Os principais motivos são a falta de incentivos e os 

valores envolvidos para implantar essas tecnologias, o que, muitas vezes, acaba inviabilizando-

as para pequenas e médias indústrias. 

A proposta deste trabalho é elaborar um middleware para comunicação via SERVIÇO WEB 

entre um hardware de aquisição e ERP (Enterprise Resource Planning). Com base nessa 

estrutura, pretende-se propor uma arquitetura de supervisório para chão de fábrica com baixo 

custo, a qual viabilize disseminação da internet das coisas nas empresas de pequeno e médio 

porte. 

 

 

Palavras-chave: Indústria 4.0, Internet das Coisas, Web Service, Supervisório. 
  



 

ABSTRACT 

In industry what has been heard most recently is the fourth industrial revolution, the famous 

industry 4.0, which has behind the internet of things (IoT) connecting all equipment of the plant. 

Brazil walks short steps on this theme; it is a matter still quite limited the large industries. The 

main reasons are the lack of incentives and the values involved to implement these technologies, 

which often ends up making it unfeasible for small and medium industries. 

The proposal of this work is to elaborate a middleware for communication via SERVIÇO WEB 

between acquisition hardware and ERP. Based on this structure, it is proposed to propose a 

supervisory architecture for a low cost factory floor that enables the dissemination of the 

internet of things in small and medium-sized enterprises.  

 

Keywords: Industry 4.0, Internet of Things, Web Service, Supervisory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca por excelência dos processos produtivos na indústria não se trata mais de um 

diferencial competitivo, e sim de uma questão de sobrevivência. Com exceção das empresas de 

tecnologia, as quais criam nichos onde podem ditar as regras do mercado por algum tempo, as 

demais precisam estar constantemente inovando para buscar a melhoria dos seus processos. 

Para a Olsen Indústria e Comércio S/A, fabricante de equipamentos médicos e 

odontológicos, o cenário não é diferente. A empresa tem atualmente 170 funcionários, dos quais 

90 estão ligados diretamente à produção. Seu processo produtivo é bastante verticalizado, e sua 

planta fabril possui aproximadamente 6000 m². Além disso, conta com processos de usinagem, 

corte laser, solda, pintura, injeção de polímeros, vacum forming e montagem. Este último é 

composto por diversas células de pré-montagem, como se houvesse várias minifábricas dentro 

da mesma fábrica. Além da complexidade do seu processo produtivo, seu portfólio de produtos 

também é bastante diversificado, de modo que é possível caracterizá-lo como um processo 

produtivo de mix variado e demanda baixa. 

Dadas as quantidades de processos e itens que circulam no chão de fábrica 

(aproximadamente 8000 itens), é um desafio realizar a gestão de todos os processos de forma 

eficiente. Para apoiar a gestão dos processos produtivos, a Olsen conta com vários indicadores 

no chão de fábrica. Entretanto o apontamento é realizado manualmente pelos operadores e 

tabulados em planilhas eletrônicas para transformar os dados em informações que apoiem a 

tomada de decisão pelos gestores. 

O fato de não ter um sistema de supervisão de produção automatizado gera muito 

desperdício de tempo no tratamento das informações, consequentemente dispêndio com pessoal 

envolvido nestas atividades e morosidade na tomada das ações. Ainda há uma variável difícil 

de controlar que é a veracidade das informações apontadas manualmente. 

Com base neste cenário, torna-se bastante estratégico para a empresa ter uma 

plataforma de supervisão de produção que permita acesso a indicadores atualizados no 

momento em que a produção está acontecendo e use como banco de dados o ERP (Entreprise 

Resource Planning) da empresa. Isso gera produtividade, devido ao fato de se alimentar um 

único banco de dados, e segurança, por usar o banco de dados do próprio ERP.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho é realizar uma abordagem de integração de dados de chão de 

fábrica com o ERP (Entreprise Resourse Planning) via Serviço Web para aquisição de dados 

de produção. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Desenvolver hardware de aquisição de dados; 

 Desenvolver middleware para integração via Serviço Web entre hardware de aquisição 

e ERP Sapiens; 

 Instalar protótipo para validação; 

 Comparar a viabilidade de implantação em relação à aplicação proprietária. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Um dos principais indicadores usados na planta industrial da empresa é o OEE (Overall 

Equipment Effectiveness) – eficácia geral do equipamento –, o qual possibilita a gestão dos 

principais equipamentos de produção através do monitoramento da disponibilidade, do 

desempenho e da qualidade, tanto de forma ampla como em detalhes de cada ocorrência para 

tomada de decisão do gestor da área.  

Para se chegar ao resultado do OEE, é necessário alguns dados primários, tais como 

tempo de ciclo, lote produzido, problemas de qualidade e paradas de produção programadas e 

não programadas. Conforme dados da empresa, hoje esse trabalho é realizado de forma manual 

(preenchimento de formulário) em 90% das máquinas operatrizes. A empresa também conta 

com quatro pontos de apontamento automatizado através de uma aplicação proprietária para 

aquisição de dados chamada CRP. O CRP é uma aplicação bem desenvolvida dado seu tempo 

no mercado, porém possui algumas limitações, por exemplo, a aplicação só é executada em 
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máquinas locais, tem número limitado de acessos (sob condição de aquisição de mais licenças) 

e não apresenta integração com o ERP, de forma que todas as informações já lançadas no ERP 

precisam ser novamente cadastradas no CRP. 

Atualmente, existem alguns sistemas de monitoramento (a exemplo do CRP) 

disponíveis no mercado, mas o custo é bastante alto, o que acaba inviabilizando sua aplicação 

em uma fábrica com tantos processos. Portanto, a ideia é criar um middleware para integração 

entre hardware de aquisição e o ERP Sapiens, que seja base para expansão de um sistema 

supervisório flexível de possível integração às diversas máquinas do chão de fábrica e gere 

apontamento dos dados necessários para análise da produção, de forma que mais adiante seja 

possível obter o indicador de OEE através do ERP. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 SISTEMAS ERP 

O uso do ERP (Enterprise Resource Planning – Planejamento de Recursos 

Empresariais) na indústria tem origem a partir dos SIGs (Sistemas Integrados de Gestão). 

O uso de computador para apoio aos processos iniciou-se na década de 60, época em 

que ele basicamente automatizava e integrava informações financeiras. Com a evolução dos 

meios de produção, a organização do trabalho e o surgimento de novas tecnologias e programas 

de computador, o uso deste para apoio da gestão se estendeu a outras áreas da empresa 

(THIZON, et al., 2011).  

Na década de 70, as indústrias começaram a pensar na reengenharia de processos e 

negócios. Nesse período, surgiu o MRP (Material Requirements Planning – Planejamento de 

Necessidade de Materiais), o qual, como o próprio nome já diz, gerencia o controle de materiais 

no chão de fábrica (THIZON, et al., 2011). 

Já na década de 80 surgiu o MRPII (Manufacturing Resource Planning – Planejamento 

de Recursos de Fabricação). Sua diferença em relação ao MRPI é que este, além dos materiais, 

faz o planejamento de todos os recursos produtivos, como máquinas e mão de obra (THIZON, 

et al., 2011). 

Com a evolução e disseminação da filosofia JIT (Just in Time), que tem por objetivo 

agregar valor na cadeia produtiva através da eliminação de desperdício, os sistemas precisaram 

continuar evoluindo para dar suporte às novas demandas. Neste contexto, na década de 90, 

chegaram os softwares de ERP – conceito sistêmico de otimização da cadeia de valor interna. 

Ele integra os diversos departamentos da empresa (produção, financeiro, contabilidade, 

logística, engenharia etc.) através do compartilhamento de dados (THIZON, et al., 2011). 

Sinteticamente, pode-se apresentar os estágios de evolução dos sistemas integrados de 

gestão da seguinte forma: 

 MRP: Gestão do estoque e produção; 

 MRPII: Gestão do estoque e produção associada à alocação de recursos e 

controle de custos; 
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 ERP: MRPII e Contabilidade, financeiro, logística, engenharia e comercial. 

 

No quadro abaixo, Thizon (2011) apresenta a evolução dos softwares de gestão 

empresarial ao longo do tempo. 

 

 

 
          Figura 1 - Evolução dos softwares de gestão empresarial. 

 
          Fonte: Adaptado de Edson Tizon (2011, p. 25). 

 

 

Em pouco tempo, os sistemas ERP evoluíram e atingiram outros ramos de atividade 

além da indústria. Começaram a gerenciar recursos humanos, financeiros, livros fiscais, 

compras, estoques, cobrança, contabilidade, entre outros departamentos. Hoje é usado por 

fornecedores de serviço, comércio e até órgãos governamentais (THIZON, et al., 2011). 
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2.1.1 ERP na Olsen 

O ERP utilizado na Olsen é o Sapiens, da Sênior Sistemas, empresa catarinense 

sediada em Blumenau. Trata-se de um software de gestão empresarial completo, que integra 

todas as áreas da empresa. Contudo, no que se refere mais especificamente à área de 

manufatura, dadas as características do sistema produtivo altamente verticalizado e complexa 

variabilidade de produtos, o Sapiens é uma ferramenta de vital importância na integração de 

todos os dados da manufatura. Hoje são mais de cinco mil itens entre componentes comprados 

e fabricados. Os dados de todos os itens são alimentados no sistema.  

Para facilitar o entendimento do nível de integração, é possível dividir os componentes 

em dois grupos, itens comprados e produzidos/montados. 

 

Itens comprados: 

 

 Controle de estoque; 

 Apontamento de necessidades de compras por ponto de reposição; 

 Planos de inspeção do recebimento; 

 Controle de não conformidades; 

 IQF (Índice de Qualidade de Fornecedores); 

 Geração e acompanhamento de ordens de compras; 

 

Itens produzidos/montados: 

 

  Controle de estoque e transferências no chão de fábrica; 

 Estrutura de produto; 

 Roteiros de produção (padrões operacionais); 

 Controle dos estágios de produção; 

 Controle de não conformidades; 

 Controle dos centros de recurso; 

 Apontamento de OPs (Ordens de Produção); 

 Custos; 

 Controle de calibração de instrumentos de medição. 
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Todos os itens produzidos têm seus tempos de ciclo e de setup cadastrados no sistema 

para que ele possa gerar o carregamento dos centros de recurso em cada estágio de produção 

quando o PCP gera a programação de produção tendo como base as estruturas de produto. São 

esses mesmos tempos que o sistema supervisório proposto carrega quando o operador entra 

com o código da peça na interface de aplicação. 

A figura 2 mostra a abrangência do ERP Sapiens na área de manufatura e seus sub 

módulos. Nos módulos apresentados no ambiente da área de manufatura são cadastradas todas 

as informações que serão utilizadas pelo supervisório de produção. 

 

Figura 2 - Fluxograma de abrangência do ERP Sapiens 

 
 Fonte: (SENIOR, 2019). 
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2.2 INDÚSTRIA 4.0 

O desenvolvimento da eletrônica e dos meios de comunicação proporcionaram à 

indústria uma grande transformação nos últimos anos, e, com o desenvolvimento da Internet 

das Coisas, muitas iniciativas estão sendo criadas para levar a inovação para dentro da indústria. 

Esse processo é denominado de Indústria 4.0 , que é considerada a quarta revolução industrial 

(JUNIOR, et al., 2018). 

As novas tecnologias de comunicação influenciaram no modo produtivo. A evolução 

da eletrônica no desenvolvimento de componentes, sensores, transdutores e redes industriais 

possibilitou o avanço da automação industrial. Circuitos cada vez menores, custo mais baixo e 

maior capacidade de processamento dos computadores possibilitaram a evolução das 

comunicações, a qual, associada aos avanços eletrônicos, permitiu que a indústria entrasse na 

quarta revolução industrial (JUNIOR, et al., 2018). Esse contexto permitiu a integração entre o 

mundo físico e o digital, conectando as pessoas à produção. Na tabela 1, é apresentada a 

associação entre revoluções industriais e avanços das comunicações. 

 

Tabela 1 - Revoluções industriais e evolução da comunicação 

R
ev

o
lu

çõ
es

 I
n

d
u

st
ri

a
is

 

4a Meados de 2010 

Computação em nuvem, sistemas autônomos 

Sistemas ciberfísicos 

Internet das coisas, M2M, 

Comunicações integradas 

3a Meados de 1990 

Computadores, CLPs, robôs, automação 

Internet, telefone celular 

Satélites, GPS 

Comunicações sem fio por telefone e computador 

2a 
Século XIX e meados 

do século XX 

Energia elétrica, automóvel 

Teorias de Taylor e Ford  

Televisão, rádio 

Comunicações através do telefone 

1a 
Metade do Século 

XVIII 

Máquina a vapor 

Comunicação através de código Morse 

Fonte: Adaptado de (JUNIOR, et al., 2018 p. 38). 
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Na primeira revolução industrial, surgiu o conceito de fábrica a partir da máquina a 

vapor. Neste período, a comunicação disponível era apenas o código Morse (JUNIOR, et al., 

2018). 

Na segunda, com o desenvolvimento da energia elétrica, houve um grande avanço na 

criação das máquinas. Até então as máquinas a vapor eram muito grandes, mas, a partir da 

energia elétrica, foi possível desenvolver máquinas menores e mais eficientes. Neste mesmo 

período, houve o desenvolvimento do telégrafo e, depois, do telefone, os quais permitiram 

grande avanço na comunicação. A eletrônica também foi adotada, de modo que as válvulas 

possibilitaram a criação de máquinas com tarefas mais complexas. E, na sequência, surgiram 

os automóveis que mudaram o padrão de consumo (JUNIOR, et al., 2018).  

Na terceira revolução industrial, o grande salto foi o surgimento do transistor. Já 

existiam o rádio, a televisão e alguns computadores, entretanto, o tamanho e consumo de 

energia das válvulas limitavam o desenvolvimento da eletrônica. Neste período, os 

computadores em tamanho menor passaram a ter um papel importante no controle dos 

processos na indústria. Também surgiram as CLPs, momento em que se iniciou a automação 

com a programação de tarefas com exatidão. Os transistores melhoraram a capacidade de 

processamento, ficaram cada vez menores e surgiram os primeiros circuitos integrados. Os 

primeiros braços robóticos, por exemplo, foram construídos para executar tarefas com precisão, 

e surgiram as primeiras redes de comunicação entre robôs e CLPs. Embora a telefonia celular 

já tivesse bem difundida na indústria, a comunicação ainda não era eficaz devido às 

interferências eletromagnéticas (JUNIOR, et al., 2018).  

A internet trouxe um novo horizonte na comunicação. Mudou completamente a 

interação entre as pessoas e a forma de consumo, e a indústria também não ficou de fora dessa 

interação, a qual ocorreu em dois paralelos próximos, mas ao mesmo tempo distantes. Até a 

década de 90, o avanço da eletrônica era voltado ao desenvolvimento de redes de computadores 

e softwares de gestão. No entanto, na outra ponta, havia o chão de fábrica na automação entre 

CLPs e robôs. A falta de convergência entre essas tecnologias fazia com que, muitas vezes, as 

informações não chegassem aos gestores (JUNIOR, et al., 2018).  

Já na quarta revolução industrial, iniciada no século XXI, houve a convergência entre 

esses paralelos através do alto nível de sensoriamento, controle e até inteligência artificial.  

Ainda não existe uma arquitetura definida, entretanto há duas propostas de referência que vem 

sendo estudadas. A primeira delas é a Industrie 4.0, criada na Alemanha, em 2013, com o 

objetivo de colocar o parque fabril alemão em um outro nível. E a segunda, criada nos Estados 
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Unidos, em 2015, chamada Industrial Internet Consortium Architecture Task Group (IIC) 

(JUNIOR, et al., 2018). Na figura 3, Júnior, et al. (2018), apresenta a convergência entre as 

tecnologias de comunicação e a  automação industrial no tempo. 

 

 
 Figura 3 - Convergência das tecnologias de comunicação e automação industrial 

  
 Fonte: Adaptado de (JUNIOR, et al., 2018 p. 38). 

2.2.1 Modelos de Integração na Indústria 4.0 

Existem três tipos de integração possível para a industrial 4.0: integração horizontal, 

integração vertical e integração ponta a ponta (SONY, 2018).  

Na horizontal, ocorre a integração das redes de valor, ou seja, integração de várias 

organizações na mesma cadeia de valor para melhorar a performance de toda a cadeia (SONY, 

2018). Por exemplo, fornecedores, indústria e distribuidores. 

A integração vertical ocorre entre os departamentos da mesma organização, 

possibilitando melhor gerenciamento e flexibilização dos recursos na cadeia de valor porta a 
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porta. Nesta configuração, os vários subsistemas de informação estão interligados ao ERP 

(SONY, 2018).  

A integração de engenharia ponta a ponta visa a agregação de valor centrada nos 

produtos e serviços em toda cadeia de valor. Por exemplo, análise de necessidades, 

desenvolvimento de produtos, produção, serviços, manutenção e descarte ERP (SONY, 2018). 

2.2.1.1 Lean Manufacturing 

Historicamente, o Lean Manufacturing remonta à década de 30 do século passado, 

com origem na Toyota, pequena fabricante de carros, por meio do seu Sistema Toyota de 

Produção (STP); um cenário dominado pelas gigantes americanas: General Motors (GM) e 

Ford (WOMACK; JONES; ROOS, 2004).  

Womack e Jones (2004) descrevem o Lean Thinking como o antídoto contra os 

desperdícios de produção. “[...] uma forma de especificar valor, alinhar na melhor sequência as 

ações que criam valor, realizar essas atividades sem interrupção toda vez que alguém as solicita 

e realizá-las de forma cada vez mais eficaz” (WOMACK; JONES, 2004). Ainda segundo estes 

autores, o pensamento enxuto pode ser resumido em cinco princípios: (1) valor; (2) fluxo de 

valor; (3) fluxo contínuo; (4) puxar; e (5) perfeição. Segundo Liker e Meier (2007), por trás das 

ferramentas e abordagens enxutas, está um modelo de pensamento baseado em quatro pilares: 

filosofia, processo, pessoas e solução de problemas. 

A base para que se possa estabelecer um fluxo contínuo está na agregação de valor 

através da eliminação de desperdícios. A eliminação destes são base para otimização das 

operações e formam a base da filosofia enxuta (SLACK; CHAMBER; JHOSNTON, 2009).  

Liker e Meier (2007) apresentam as sete perdas clássicas, mais uma oitava, da seguinte forma: 

superprodução, espera, transporte, superprocessamento, excesso de estoque, movimentação, 

defeitos e a não utilização da criatividade dos funcionários. Para identificar os desperdícios, é 

usada a ferramenta chamada VSM – Value Stream Mapping (Mapeamento de Fluxo de Valor) 

(ROTHER; SHOOK, 2003). 
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2.2.1.2 Integração Indústria 4.0 e Lean  

Com base nos cinco princípios Lean, os desperdícios devem ser eliminados antes dos 

três mecanismos de integração; caso contrário, estará se automatizando desperdício. Com esse 

princípio, Sony (2018) propõe os princípios Lean nas três formas de integração da indústria 4.0, 

mostradas na figura 4. 

 

 

  Figura 4 - Modelos de Implementação Integrada da Indústria 4.0 e Lean Manufacturing 

 
    Fonte: Adaptado de (SONY, 2018 p. 7). 

2.2.1.2.1 Integração vertical e lean 

A integração de subsistemas deve ser bem pensada para que sejam alcançadas as metas 

estratégicas. O Lean pode ser usado como diretriz para projetar a estratégia de integração. Desse 

modo, o primeiro passo é a identificação de valor em termos de necessidades do cliente para o 

produto ou serviço. O objetivo da integração vertical é atender os requisitos dos clientes com o 

mínimo de recursos possíveis. 

A segunda etapa na integração vertical é mapear o fluxo de valor para produtos ou 

serviço. O mapeamento abrange todo o fluxo de valor, chamado porta a porta. Este processo 

ajudará a identificar as atividades que agregam e não agregam valor (WOMACK, et al., 1992). 
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O terceiro passo é facilitar o fluxo através da eliminação dos desperdícios (WOMACK, 

et al., 1992). Para ser bem sucedido, será necessária a participação de vários departamentos 

dentro da organização (SONY, 2018). A coleta de dados no processo ajudará no monitoramento 

do fluxo dentro da organização, além de que sistemas de aquisição de dados podem contribuir 

para este processo. 

O quarto passo é melhorar o fluxo com base nas demandas dos clientes, e a integração 

dos subsistemas resultará na redução do Lead time. Isso leva a organização para um sistema 

puxado, filosofia do conceito japonês just-in-time. Esse conceito permite que os clientes retirem 

seus produtos quando desejarem e na quantidade necessária. Para tanto, a integração vertical de 

compras com produção é fundamental para o alcance desse objetivo (SONY, 2018). 

O último passo é buscar a perfeição dentro do sistema, visitando repetidamente cada 

etapa acima para criar um sistema perfeito (WOMACK, et al., 1992). No entanto, é necessário 

um sistema que crie uma cultura de melhoria contínua dentro da organização para melhorar o 

valor para o cliente. Também significa criar uma cultura que integre verticalmente os vários 

subsistemas da organização. Para criar uma cultura de integração de sistemas ciberfísicos, 

exige-se mais do que integração tecnológica, uma mudança cultural na organização (SONY, 

2018). 

Em seu artigo, Sony (2018) apresenta todos os passos para a integração nos três níveis. 

Entretanto, a organização onde este projeto está sendo implementado encontra-se no início do 

primeiro nível, e o projeto de supervisão aqui apresentado é uma proposta de integração 

ciberfísica entre máquina e sistema ERP. 

2.3 SERVIÇO WEB 

É qualquer serviço que está disponível na Internet, usa um sistema padrão de 

mensagens XML ou JSON e não está vinculado a nenhum sistema operacional ou linguagem 

de programação (CERAMI, 2002). 
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                                         Figura 5 - Ilustração Web Service 

 
                                        Fonte: (C2TI, 2018) 

 

O conceito de Serviço Web não é algo tão novo. Durante anos, desenvolvedores 

criaram aplicações Web para uso de outros serviços, por exemplo, sistemas de pagamento com 

cartão de crédito e pesquisa na web. Com a padronização dos serviços Web, a grande promessa 

é a redução das barreiras para integração de aplicativos. A arquitetura do serviço Web fornece 

uma alternativa interessante para dissociar a apresentação de conteúdo. Por exemplo, uma 

página Web pode simplesmente ter blocos de dados com parâmetros SOAP e XML para uso de 

outras aplicações (CERAMI, 2002). 

Atualmente, existem várias frameworks concorrentes e propostas para Serviço Web. 

Os três concorrentes principais são NET da Microsoft, IBM SERVIÇO WEB e Sun Open Net 

Environment (ONE). Embora cada um desses frameworks tenha seu próprio nicho particular, 

todos eles compartilham o serviço web básico. Além disso, todas as estruturas compartilham 

um conjunto comum de tecnologias, principalmente SOAP, WSDL e UDDI (CERAMI, 2002). 

2.3.1  Arquitetura do Serviço Web 

Para melhor compreender a arquitetura do Serviço Web, é preciso inicialmente 

entender a função de cada componente da estrutura, assim como sua pilha de protocolos. Em 
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relação às funções, Cerami (2002) descreve as três funções principais na arquitetura do Serviço 

Web: 

 

 Provedor de serviço: Implementa um ou mais serviço e disponibiliza na 

internet; 

 Solicitante do serviço: É qualquer consumidor do Serviço Web. Ele solicita 

um Serviço Web ao abrir uma conexão de rede e envia um XML. 

 Registro de Serviço: É um diretório de serviços centralizado, em que os 

desenvolvedores podem buscar ou publicar novos serviços.  

 

Na figura 6, Cerami (2002) ilustra as três funções básicas apresentadas. 

 

                        Figura 6 - Funções básicas na arquitetura do Serviço Web 

 
                         Fonte: Adaptado de Web Services Essentials (CERAMI, 2002). 

 

 

Segundo Cerami (2002), a pilha está evoluindo, mas, atualmente, possui quatro 

camadas principais: 

 

 Service Transport (Serviço de transporte): É responsável pelo transporte de 

mensagens entre aplicativos. Essa camada possui os protocolos Hypertext 

Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) e File 

Transfer Protocol (FTP). Entretanto, Cerami (2002) reforça que há protocolos 

mais recentes, como o Blocks Extensible Exchange Protocol (BEEP). 

 XML messaging (mensagens XML): É a camada responsável pela codificação 

do formato XML propriamente dito, para que possa ser entendida nas duas 

extremidades. Ela inclui as camadas XML-RPC e SOAP.   
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 Service description (descrição do serviço): Descreve a interface pública para 

um serviço na internet, tratada através do Web Service Description Language 

(WSDL). 

 Service Discovery (descoberta de serviço): É responsável por centralizar os 

serviços em um único registro, de forma a possibilitar fácil publicação e 

localização. Esse serviço é tratado através da Universal Descrition, Discovery, 

and Integration (UDDI). 

 

De acordo com Cerami (2002), à medida que os serviços evoluem, outras tecnologias 

podem ser adicionadas em cada camada. Na figura 7, o autor resume a atual pilha de protocolos 

do serviço web. 

 

                                Figura 7 - Camada de Protocolo do Serviço Web 

 
                           Fonte: SERVIÇO WEB Essentials (CERAMI, 2002). 

 

2.3.1 Camadas de Protocolo 

2.3.1.1 Mensagens no Formato XML 

O XML ganhou muito espaço no cenário da computação nos últimos anos. Sua rápida 

expansão se deve ao fato da facilidade de compartilhamento de dados independentemente do 

sistema operacional ou linguagem de programação. Existem muitas ferramentas XML para 

quase todos os sistemas operacionais e linguagens de programação, seja Java, Perl, Python, C 
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#, C, C ++ e Ruby. Por conta disso, foi natural a escolha do XML quando os desenvolvedores 

decidiram criar um sistema de mensagens de Serviço Web (CERAMI, 2002). 

Existem dois padrões para envio de mensagem XML: o XML-RPC e o SOAP. Cerami 

(2002) afirma que os padrões têm as seguintes características. 

 

 XML-RPC – É um protocolo simples que usa mensagens XML para executar 

RPCs. As requisições são codificadas em XML e enviadas via HTTP POST. 

As respostas são incorporadas no próprio corpo do HTTP. Como se trata de 

uma plataforma independente, permite que vários aplicativos se comuniquem. 

Para Cerami (2002), é a maneira mais simples de começar a trabalhar com 

Serviço Web. Contudo, pelo fato do RPC não possuir uma descrição de 

gramática de serviço correspondente, impossibilita a requisição de serviços 

automaticamente. 

 SOAP – É um protocolo baseado em XML para troca de informações entre 

computadores. Pode ser usado em diversos sistemas de mensagens e ser 

transportado por diversos protocolos de transporte; o principal deles é o HTTP. 

Assim como o XML-RPC, pode ser usado entre diversas plataformas, porém 

seu padrão de requisição é um pouco mais complicado que o XML-RPC. 

2.3.1.2 Linguagem de Descrição de Serviços Web 

O WSDL representa a camada de descrição do Serviço Web na pilha de protocolo. É 

uma gramática XML para especificar uma interface pública para o Serviço Web. 

Detalhadamente, Cerami (2002) a descreve da seguinte forma: 

 
Essa interface pública pode incluir informações sobre todas as funções publicamente 

disponíveis, informações de tipo de dados para todos os XML mensagens, 

informações vinculativas sobre o protocolo de transporte específico a ser usado e 

informações de endereço para localizar o serviço especificado. WSDL é não 

necessariamente vinculado a um sistema de mensagens XML específico, mas inclui 

extensões internas para descrever serviços SOAP (CERAMI, 2002 p. 16). 

 

 

Com WSDL, um cliente pode localizar um Serviço Web e requisitar qualquer uma das 

funções disponíveis. Usando ferramentas compatíveis com WSDL, o processo pode ser 
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totalmente automatizado, permitindo que aplicativos integrem facilmente novos serviços com 

pouco ou nenhum código manual (CERAMI, 2002). 

2.3.1.3 Serviço de Descoberta – UDDI 

O UDDI representa a camada de descoberta dentro da pilha de protocolos do Serviço 

Web; uma especificação técnica para publicar e procurar empresas e Serviços Web. Criado pela 

Microsoft, IBM e Ariba, o UDDI consiste em duas partes. Na primeira delas, existe uma 

especificação técnica para criação de diretório distribuído de empresas de Serviços Web. Na 

segunda, o UDDI Business Registry permite que qualquer pessoa pesquise dados de UDDIs 

existentes, assim como registre seus serviços (CERAMI, 2002). Os dados no UDDI são 

divididos em três categorias principais: 

 

 Páginas brancas: Contempla informações gerais da empresa, por exemplo, 

nome, descrição e endereço; 

 Páginas amarelas: Inclui o segmento da empresa, se é uma indústria, um 

produto, um dado geográfico etc.; 

 Páginas verdes: Comtempla as informações técnicas do Serviço Web. 

 

2.3.1.4 Transporte de Mensagens 

É a camada inferior da pilha de protocolos de Serviço da Web, responsável pelo 

transporte de mensagens XML entre dois computadores.  

O protocolo de transporte mais usado é o HTTP. É um protocolo simples e estável. A 

maioria dos firewalls permite seu tráfego, o que possibilita o tráfego de mensagens XML-RPC 

ou SOAP no protocolo HTTP, facilitando a integração de aplicativos remotos. Entretanto, essa 

condição gera uma série de preocupação com a segurança (CERAMI, 2002).  
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2.3.1.5 Protocolo BEEP 

Uma promissora alternativa às vulnerabilidades do HTTP é o Exchange Extensible 

Exchange Protocol (BEEP), estrutura que reúne as melhores práticas na construção de 

protocolos. Ele é colocado diretamente na camada do TCP e inclui um número de recursos 

internos, contemplando um protocolo inicial de handshake, autenticação, certificação, 

segurança e tratamento de erros. Com o BEEP, é possível criar uma infinidade de novos 

aplicativos. Como o SOAP não está vinculado a nenhum protocolo de transporte específico, 

uma possibilidade promissora é usar o SOAP sobre o BEEP. O uso do protocolo BEEP para 

transporte de mensagens SOAP pode trazer melhor desempenho e segurança (CERAMI, 2002). 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA 

Segurança é fundamental para os serviços da Web. No entanto, nem o XML-RPC nem 

as especificações SOAP tornam necessária qualquer segurança ou autenticação explícita.  Além 

disso, a comunidade de serviços da web propôs numerosas estruturas de segurança e protocolos, 

mas ainda não chegou a um consenso sobre um pacote de segurança abrangente (CERAMI, 

2002). 

  De modo geral, existem três questões de segurança específicas: confidencialidade, 

autenticação e segurança de rede. 

 

 

2.4.1 Confidencialidade 

Se um cliente envia uma solicitação XML para um servidor, pode-se garantir que a 

confidencialidade continua a ser confidencial, isto porque as mensagens no padrão XML-RPC 

e SOAP são executadas principalmente em cima do protocolo de transporte HTTP, e as 

comunicações XML podem, portanto, ser criptografadas através do Secure Sockets Layer 
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(SSL). O SSL é uma tecnologia comprovada, amplamente implantada e, portanto, muito viável 

para criptografar mensagens. No entanto, um elemento-chave dos serviços da Web é que um 

único serviço da web pode ter uma cadeia de aplicações. Por exemplo, um serviço grande pode 

amarrar juntos os serviços de três outras aplicações. Nesse caso, o SSL não é adequado, as 

mensagens precisam ser criptografadas em cada nó ao longo do caminho, e cada nó representa 

um potencial elo fraco na cadeia. Atualmente, não existe uma solução acordada para esta 

questão, mas uma promessa à solução é o W3C XML Encryption Standard. Esse padrão fornece 

uma estrutura para criptografar e descriptografar documentos XML inteiros ou apenas porções 

de um documento XML (CERAMI, 2002). 

 

 

 

2.4.2 Autenticação 

Quando um cliente se conecta a um serviço da Web, uma forma de identificar se é 

autorizado a usar o serviço é aproveitar a autenticação HTTP, a qual inclui suporte para 

autenticação básica, e os serviços podem, portanto, ser protegidos da mesma forma que os 

documentos HTML são protegidos atualmente. A maioria dos especialistas em segurança, no 

entanto, concorda que a autenticação HTTP é uma opção relativamente fraca. Tal como 

acontece com criptografia, não existe um consenso claro sobre um esquema, mas existem 

várias estruturas em consideração. O primeiro são as extensões de segurança SOAP: 

assinatura digital (SOAP-DSIG) e criptografia de chave pública para assinar digitalmente 

SOAP cliente ou servidor para validar a identidade da outra parte. Em segundo lugar, a 

Onganization for the Advancement of Strueruredl Iníormation (OASIS) está trabalhando na 

linguagem de marcação de segurança (CERAMI, 2002). 

2.4.3 Segurança de rede 

Em junho de 2000, Bruce Schneier, notável especialista em informática, afirmou 

categoricamente que O SOAP vai abrir uma nova avenida para vulnerabilidades de segurança. 
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O argumento básico de Schneier é que o HTTP foi feito para recuperação de documentos. A 

extensão do HTTP via SOAP permite que clientes remotos invoquem comandos e 

procedimentos, algo que os firewalls são projetados explicitamente para prevenir. À medida 

que o SOAP se torna mais amplamente implantado, o argumento de Schneier se torna mais 

convincente. Atualmente, não há uma resposta a esse problema, o qual tem sido objeto de 

muito debate. Os fornecedores de firewall também estão atualmente desenvolvendo 

ferramentas projetadas explicitamente para filtrar o tráfego do serviço web (CERAMI, 2002). 

2.5  SISTEMAS EMBARCADOS COM BEAGLE BONE 

2.5.1 Hardware da Beaglebone Black 

Segundo Molloy (2015), a BeagleBone é uma plataforma de computação Linux 

compacta, de baixo custo e código aberto que pode ser usado para criar aplicativos complexos 

que interagem com software de alto nível e circuitos eletrônicos de baixo nível. É uma 

plataforma ideal para projeto de prototipagem e desenvolvimento de produtos que possam 

aproveitar o potencial e a liberdade do Linux, combinado com acesso direto aos pinos e 

barramentos de entrada/saída, permitindo interface com componentes eletrônicos, módulos e 

dispositivos USB. As seguintes características são destacadas por Molloy (2015) quanto ao seu 

potencial: 

 

 Seu processador que pode executar até 2 bilhões de instruções por segundo; 

 Tem baixo custo, US $ 45 a US $ 55; 

 Suporta muitas interfaces padrão para dispositivos eletrônicos; 

 Baixo consumo de energia, entre 1 W (inativo) e 2,3 W (pico); 

 É expansível através do uso de placas de expansão e dispositivos USB; 

 Possui apoio pela comunidade de desenvolvedores; 

 O hardware é aberto e suporta ferramentas e aplicativos de software aberto. 
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Já Yau (2014), além das características citadas por Molloy (2015), destaca as 

especificações da Beaglebone Black: 

 

 O AM3358 com clock de até 1 GHz, apresentando um núcleo ARM Cortex-

A8 junto com um acelerador 3D, um ARM Cortex-M3 para gerenciamento de 

energia; 

 512 MB de memória DDR3; 

 4 GB de memória MMC (eMMC); 

 Duas portas USB, sendo um host USB dedicado e um dispositivo USB 

dedicado; 

 Uma interface serial de baixo nível está disponível como um cabeçalho 

dedicado de 6 pinos; 

 Interfaces Ethernet 10/100 MB; 

 Duas interfaces de expansão de 46 pinos com até 8 canais de entrada analógica; 

 Uma interface microSD; 

 Uma interface micro HDMI para conectar a um monitor digital ou a uma TV 

digital; 

 Um áudio digital está disponível na mesma interface; 

 E / S digital de 3,3V; 

 E / S analógica de 1,8V. 

 

Na figura 8, é apresentada a Beaglebone Black com destaque para as suas principais 

partes e componentes. 
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   Figura 8 - Hardware Beaglebone Black 

 
   Fonte: BeagleBone For Dummies. 

 

 

 Atualmente, existem, no mercado, várias alternativas de Mini PCs ou plataformas de 

desenvolvimento, sobre as quais há muitas comparações, principalmente entre a Beaglebone e 

a Raspberry PI. Em seu artigo, Prado (2012) destaca, como uma das principais vantagens da 

Beaglebone em relação à Raspberry PI, a sua capacidade de processamento e a quantidade de 

GPIOs disponíveis. Ainda em relação às características das duas placas, Richardson (2013) 

destaca que a Raspberry PI tem como principal objetivo ser um mini PC e incentivar os mais 

jovens a aprender como os computadores funcionam e como programá-los. Por outro lado, a 

Beaglebone é mais voltada aos desenvolvedores interessados em Linux embarcado e, portanto, 

mais opções de conexão de hardware. Ele também destaca a superioridade do seu processador.  

  Além da questão custo e capacidade do seu processador, apontado por diversos 

autores como algumas das vantagens da Beaglebone, Richardson (2013) descreve outras 

características e funcionalidades importantes que corroboram a escolha da Beaglebone. São 

elas: 
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Rede incorporada: Além de uma conexão Ethernet integrada, todas as ferramentas 

básicas de rede fornecidas com o Linux são acessível. Podem ser usados serviços como 

FTP, Telnet, SSH ou até mesmo hospedar seu próprio servidor web. 

Acesso remoto: Por conta dos serviços de rede embutidos, facilita muito o acesso a 

projetos eletrônicos remotamente pela Internet. Por exemplo, caso haja um projeto de 

registro de dados, é possível baixar os dados salvos usando um Cliente FTP ou até ter 

o projeto enviando seus dados automaticamente por e-mail. O acesso remoto também 

permite que se faça login no dispositivo para atualizar o código. 

Timekeeping: Não necessita hardware extra para controle de data e hora. Usando o 

protocolo de horário de rede (NTP), a placa pode acompanhar a data e hora do dia e 

ser atualizado executando ping nos servidores, garantindo que seja sempre preciso. 

 Sistema de arquivo: Assim como nos computadores, as plataformas Linux 

incorporadas têm um sistema de arquivos embutido. Portanto, armazenar, organizar e 

recuperar dados é uma tarefa bastante simples. 

Usa muitas linguagens de programação diferentes: Os códigos podem ser escritos 

praticamente em qualquer linguagem de programação: C, C ++, Python, Perl, Ruby ou 

até mesmo um shell script. 

Multitarefa: Ao contrário de um microcontrolador típico de 8 bits, as plataformas 

Linux incorporadas são capaz de compartilhar o processador entre programas em 

execução simultânea e tarefas. Isso significa que, se o projeto precisar carregar um 

grande arquivo para um servidor, não será necessário interromper suas outras funções 

até o upload ser concluído. 

Software Linux: A maior parte do software Linux já disponível pode ser executado no 

BeagleBone. Um exemplo citado por Richardson (2013) é que, se o usuário precisar 

acessar a webcan em um de seus projetos, ele poderá simplesmente compilar o código 

e permitir que as imagens sejam salvas em JPG.   

Suporte Linux: É muito grande a comunidade e a disponibilidade de suporte Linux na 

internet. 
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2.5.2  Linux da Beaglebone Black  

Muito além de uma plataforma de desenvolvimento, a Beaglebone também é um mine 

computador e, dessa forma, precisa de um sistema operacional (Santos, et al., 2015). Assim 

como com qualquer computador, com a Beaglebone pode-se armazenar arquivos, instalar 

aplicativos, navegar na internet, enfim, utilizá-lo nas mais variadas funções para a qual um 

computador pode ser usado no cotidiano. Entretanto, o grande diferencial da Beaglebone é que 

ela preenche uma lacuna entre a informática e a eletrônica pelo fato de possuir os GPIOs e 

possibilitar a comunicação e o controle dos mais diversos dispositivos eletrônicos de forma 

física ou remota, direta ou indiretamente através dos seus dispositivos periféricos (Santos, et 

al., 2015). 

A Beaglebone pode executar diversas distribuições diferentes do Linux, semelhantes 

às disponíveis para Desktop e Laptop. Contudo, ele vem de fábrica com duas distribuições 

específicas, Angström e Debian. O Angström era mais comumente usado nas primeiras versões 

das Beagleboards. Hoje em dia a revisão da Beaglebone Balck já vem com a distribuição Debian 

instalada (Yau, 2014). Sobre essas duas distribuições, Yau (2014) apresenta alguns aspectos: 

 

Angström 

 Angström fornece muita flexibilidade de configuração; 

 É comumente mais usado em dispositivos embarcados, desta forma, um pouco 

diferente do que as pessoas podem estar acostumadas no desktop/laptop; 

 A imagem pode ser construída localmente para fornecer uma imagem com 

todas as fontes específicas; 

 Construir um pacote que não esteja pré-configurado pode ser uma tarefa 

bastante difícil para usuários sem boa experiência. 

 

Debian 

 Compartilha pacotes com a porta Debian ARM padrão. A diferença é que 

o kernel, o carregador de inicialização e a configuração de baixo nível 

são específicos para a BeagleBone; 

 Familiaridade aos usuários. É muito semelhante às versões usadas em 

desktops e laptops; 
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 O modo de inicialização da USB também é um pouco diferente. A 

Beaglebone executará coisas do hardware conectado. 

 

Ainda sobre a distribuição Debian, Yau (2014) destaca que, além de ser muito 

semelhante às versões para desktop e laptop, a popular versão Ubuntu também pode ser usada. 

2.5.1 Node-Red 

É uma ferramenta de programação visual baseada em fluxos. Inicialmente, era um 

projeto paralelo de Nick O'Leary e Dave Conway-Jones, do grupo Emerging Technology 

Services da IBM. Foi criada como forma de conceito para demonstrar o mapeamento entre 

tópicos do MQTT, entretanto, rapidamente, tornou-se uma ferramenta mais ampla. Em 2013, 

seu código foi aberto e foi desenvolvida na nuvem desde então (OPENJS FOUNDATION, 

2016).  

A programação em fluxo foi criada em 1970, por J. Paul Morrison, para descrever o 

funcionamento de um programa através de caixas, que, no Node-RED, chamam-se “nós”. Cada 

nó tem um objetivo definido; recebe alguns dados, executa alguma função e depois repassa. Ao 

conjunto de nós, dá-se o nome de fluxo (OPENJS FOUNDATION, 2016). 

Devido à forma de programação visual, através de montagem de fluxos, é possível a 

inserção de um maior número de usuários no mundo da programação IOT, pois o programador 

pode dividir o problema em etapas discretas e entender o que está acontecendo sem precisar 

compreender as linhas de código de cada nó (OPENJS FOUNDATION, 2016). 

Para melhor entendimento, Celestrini (2019) apresenta alguns conceitos e definições 

que corroboram para a aprendizagem do Node-RED: 

 

 

 

 

 

 Fluxos 
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o No Node-RED, programas são fluxos compostos por uma coleção de nós 

conectados para trocar dados; 

o Cada nó tem uma função específica; 

o Tecnicamente, um fluxo consiste em uma lista de objetos JavaScript que 

descrevem os nós e suas configurações. 

 

Na figura 9, é mostrado um exemplo de fluxo. 

 

             Figura 9 - Exemplo de Fluxo Node-RED 

 
              Fonte: Mini curso Node-RED (CELESTRINI, et al., 2019). 

 

 

 Mensagens 

A figura 10 apresenta um exemplo de fluxo de mensagens. 

 

o As mensagens transmitidas entre nós no Node-RED são, por convenção, objetos 

JavaScript chamados msg e consistem em um conjunto de propriedades 

nomeadas; 

o Geralmente contêm uma propriedade msg.payload com a carga útil (payload) 

da mensagem; 

o Os nós podem anexar outras propriedades a uma mensagem, que pode ser usada 

para transportar outras informações para o próximo nó no fluxo. 

 

  Figura 10 - Modelo de fluxo de mensagem 

 
   Fonte: Cookbook Node-RED (OPENJS FOUNDATION, 2017). 
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 Nós 

o É o principal bloco de construção dos fluxos no Node-RED. 

o Quando um fluxo está em execução, as mensagens são geradas, consumidas e 

processadas pelos nós. 

 

A figura 11 apresenta um exemplo de nó de função. 

 

 

             Figura 11 - Exemplo de Nó 

 
              Fonte: Do próprio autor. 

 

 

Basicamente, o Node-RED tem 3 tipos de nós, mostrados na figura 12. 

o Nós de entrada: geram mensagens para nós de recebimento de dados; 

o Nós de saída: consomem mensagens, por exemplo, para enviar dados para um 

serviço externo; 

o Nós de processamento: nós que processam dados de alguma forma, emitindo 

mensagens novas ou modificadas. 
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                 Figura 12 - Tipos de Nós 

 
                  Fonte: Mini curso Node-RED (CELESTRINI, et al., 2019).  

 

 

 

 Fios 

 
o Os fios definem as conexões entre os nós de entrada e saída em um fluxo; 

o Conectam a extremidade dos nós de saída às entradas dos nós de recebimento 

de dados; 

o É possível conectar mais de um nó à extremidade dos nós de saída usando fios; 

o Quando vários nós são conectados a um terminal de saída, as mensagens são 

enviadas para cada nó conectado, na ordem em que foram conectadas à saída. 

 

Na figura 13, é mostrado os fios em um fluxo no Node-RED. 

         Figura 13 - Exemplo de Fios 

 
          Fonte: Do próprio autor. 

 

 



43 

 

Na figura 14, Celestrini (2019) apresenta um exemplo de um fluxo que contempla 

todos os elementos citados anteriormente. 

 

  

Figura 14 - Modelo de fluxo completo 

 
Fonte: Mini curso Node-RED (CELESTRINI, et al., 2019). 
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3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 
Para se manter competitiva e continuar crescendo, ao longo dos seus 42 anos de 

existência, a Olsen precisou passar por várias mudanças no seu processo produtivo, desde os 

equipamentos de produção até seu modelo de gestão. Este último passou por uma profunda 

mudança com a implementação do Lean Manufacturing em 2008. A mudança na filosofia de 

gestão da produção trouxe à tona um problema que até então estava mascarado por um câmbio 

monetário que deixava uma boa margem de lucro e bancava os desperdícios na manufatura.  

A mudança na forma de gerir a produção veio em meio à crise de 2008/2009, pois o 

mercado externo, que já não estava contribuindo no faturamento como no passado, ficou ainda 

mais restrito. Esse contexto não aconteceu somente para a Olsen e, assim como ela, todos os 

seus concorrentes passaram a dividir o mercado interno, que, por sua vez, também estava 

afetado pelo cenário internacional. Nesse momento de restrição de mercado, a saída foi 

melhorar a eficiência de suas operações para reduzir os custos. 

Já no início do projeto grandes ganhos foram realizados. A empresa que tinha 250 

funcionários em dois anos passou a 150 com a mesma capacidade produtiva. O problema com 

aquisição de dados ficava mais nítido à medida que se avançava mais na eliminação dos 

desperdícios, pois cada vez mais necessitava-se de informações rápidas e precisas.  

Neste momento, a empresa apostou na implantação do sistema supervisório para uma 

célula de produção com o objetivo de avaliar o retorno que as informações geradas por este 

dispositivo poderia dar. A máquina escolhida foi um torno CNC, um recurso crítico no processo 

de usinagem devido à versatilidade desta máquina.  

Após um mês de monitoramento, constatou-se uma grande divergência entre os dados 

registrados manualmente pelo operador nos formulários e os dados obtidos pelo sistema 

supervisório. Nos indicadores gerados pelas anotações do operador, as máquinas estavam 

respectivamente com 75% e 80% do tempo disponível produzindo, os outros 20% 

correspondiam a setup, paradas programadas e não programadas. Já o resultado apontado pelo 

supervisório apontava que o percentual do tempo das máquinas produzindo ficava com 50% e 

55% respectivamente, 30% de ociosidade e o restante com setup, paradas programadas e não 

programas.  

Para validação dos resultados, foi realizada a cronoanálise de um grupo de peças. A 

constatação foi que registros incorretos por parte do operador geravam um indicador que não 

correspondia à real ocupação da máquina. Desse modo, a empresa, que já estava planejando 
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comprar outra máquina, precisou somente reavaliar o carregamento das máquinas existentes. 

Após o piloto, o supervisório foi instalado na injetora de polímeros e na máquina de 

corte laser. A perspectiva era instalar em pelo menos mais 20 células de produção, contudo 

alguns fatores impactaram na decisão, quais sejam:  

 

 Alto custo de implantação; 

 Apesar de apontar os resultados de forma satisfatória, a base de dados tinha a 

limitação de acesso por três máquinas fixas na empresa e mais um ponto de 

visualização fixo (viewer); 

  Para cada ponto de acesso a mais, seria necessária a aquisição de mais licenças 

gerenciais; 

 Alto custo para customizações; 

 Alto custo para integração com o ERP Sapiens; 

 Não permite que os gestores acompanhem os resultados de forma remota; 

 Redundância no carregamento de dados (ERP Sapiens e supervisório CRP). 

 

Embora tenha gerado resultados bastante satisfatórios, as limitações forçaram a busca 

por alternativas no mercado. Na pesquisa, foram encontradas soluções via web, mas elas sempre 

implicavam em custos elevados de implantação e dependência do desenvolvedor da aplicação 

proprietária. Foi aí que se começou a pensar em uma solução dedicada, flexível, que trocasse 

informações com o ERP da empresa. 
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4 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

 

Inicialmente, a pesquisa foi baseada em possíveis soluções/aplicações de supervisão, 

de forma que o projeto se desenvolvesse focado em um middleware. Entre as alternativas 

analisadas, foram verificadas opções de software Scada e outros softwares de supervisão. 

Soluções proprietárias específicas para supervisão de chão de fábrica também foram analisadas 

como alternativa, entre elas, o próprio CRP da Directa Automação e o Comm5. Para ambos, a 

pesquisa seria direcionada à integração com o ERP Sapiens.  

Contudo, conforme a pesquisa foi se desenvolvendo, foi se descobrindo alternativas 

baseadas no conceito da internet das coisas (IOT- Internet Of Things), que possibilitaria uma 

plataforma mais flexível, de fácil customização, de forma que atendesse melhor as necessidades 

de uma proposta de sistema supervisório para uma fábrica com processo bastante verticalizado 

e com vários processos distintos.  

O modelo proposto, mostrado de forma resumida na figura 14, para célula de torno 

CNC, representa também o conceito de sistema supervisório a ser futuramente aplicado em toda 

a área fabril.  

 

      Figura 15 - Modelo proposto para piloto 

 
      Fonte: Do próprio autor. 

 

 

 

 O conceito proposto possui um hardware onde é executada a aplicação que é acessada 

via navegador de qualquer dispositivo (PC, Tablet, Smartphone). Na aplicação, o operador faz 

os apontamentos e visualiza o andamento da produção. A figura 16 ilustra, de forma sucinta, 
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como funcionará o supervisório na máquina piloto. Cabe ressaltar que o operador é responsável 

por realizar a interação com a interface da aplicação no início e durante o processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                Figura 16 - Fluxograma de Funcionamento 

 
                Fonte: Do próprio autor. 



 

 

Como melhoria ao controle de produção, algumas tratativas foram incluídas. Por 

exemplo, a fabricação de todas as peças para montagem dos equipamentos é gerenciada através 

do kanban, que é uma ferramenta de gestão visual utilizada para sinalizar que um item deve ser 

fabricado e/ou transportado.  

Respeitar o kanban é uma regra de ouro do sistema Lean. Entretanto, hoje é comum o 

operador fazer mais peças que o cartão kanban solicita. O controle é através do 

acompanhamento pelo supervisor do setor e acaba sendo impossível garantir que todos os itens 

estejam na quantidade correta. Este fato gera vários problemas na produção, pois o apontamento 

de estoque no setor subsequente é feito através do código de barras do cartão kanban quando a 

peça chega ao almoxarifado.  

Como a quantidade real diverge da do cartão, ocorre um apontamento incorreto de 

estoque. Para tanto, foi incluída uma tratativa na aplicação em que, quando a contagem de peças 

chega à quantidade do cartão kanban, o hardware abre um relé, o qual estará com o contato NF 

ligado em série com o circuito da máquina, ou seja, irá bloquear a máquina. Isto está 

demonstrado no último passo da figura 15. 

Outra questão é em relação ao tempo de produção. Caso esse tempo seja maior que o de 

ciclo (requisitado no início do processo), a Beaglebone acionará o relé de bloqueio, 

impossibilitando o acionamento da máquina até que o operador justifique a parada na interface 

da aplicação. Essas paradas serão pré-cadastradas no ERP, e o operador fará o apontamento 

através do seu código de cadastro no ERP Sapiens. A tabela 4 mostra o código das paradas, 

descrição e tipo. 
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 Tabela 2 - Paradas de Produção 

 
 Fonte: Do próprio autor. 

 

 

 

O conceito proposto para toda planta é o mesmo já discutido, porém tem-se um 

hardware que pode conectar até 8 máquinas, desde que seja viável em função do layout. 

Também é necessária a customização da aplicação em função da característica de cada 

processo. Outro ponto importante é que, nessa versão, o sistema não faz somente a requisição 

de dados do ERP, ele também exportará os dados para o sistema para que, posteriormente, 

possam ser emitidos relatórios com dados históricos para análise de um período mais amplo. 
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        Figura 17 - Ilustração do conceito para toda a indústria 

 
       Fonte: Do próprio autor. 

 

   

4.1 HARDWARE 

Partindo deste conceito, pesquisaram-se as possíveis soluções de hardware e software, 

assim como suas ferramentas de desenvolvimento. Para o hardware, o caminho foi usar uma 

plataforma de desenvolvimento dada a sua flexibilidade. Como o hardware teria que executar 

alguma aplicação de interface com o usuário e se comunicar via rede, as alternativas foram 

Raspberry PI e a Beablebone Black.  

Atualmente, existem outras plataformas de desenvolvimento similares, porém essas 

duas possuem uma maior disponibilidade de documentação para desenvolvimento. Neste 

quesito, a Raspberry PI leva vantagem devido a sua ampla quantidade de usuários e 

comunidades de desenvolvimento. Já a Beaglebone Black não tem uma comunidade tão grande 



52 

 

de usuários, porém leva algumas vantagens em relação à velocidade de processamento, tem 

memória interna e é open source, além de ter toda a documentação de hardware disponível com 

a lista de componentes aberta. Partindo da validação do protótipo, é possível customizar um 

hardware mais enxuto usando parte de seus componentes. 

Além da Beaglebone, foi necessário desenvolver uma placa de expansão periférica 

para fazer a interface entre hardware da máquina e a Beaglebone. No layout da placa, foi 

disponibilizada a expansão de oito entradas isoladas por oito acopladores e oito saídas a relé. 

Na concepção básica proposta, para cada máquina, será usada uma entrada para contar os pulsos 

de 24Vcc, provenientes do CNC do torno, e uma saída a relé para abrir o circuito de 

intertravamento da máquina. Com essa concepção, a placa pode atender até 8 máquinas na 

configuração mais básica.  

Contudo, a quantidade de entradas e saídas não foi pensada somente por esta razão, 

mas também em possíveis implementações futuras, por exemplo, quando o operador fizer 

apontamento de uma parada por manutenção corretiva, um relé de saída pode ligar um Andon 

(sinal luminoso) para avisar de forma automática o pessoal de manutenção. As entradas também 

podem ser usadas para leitura de outros sensores, por exemplo, o nível do óleo do sistema 

hidráulico e a tensão da bateria da memória do CNC. Na figura 18, é apresentada a montagem 

da placa de expansão com a Beaglebone. Nos apêndices A, B, C e D, é apresentado o esquema 

elétrico da placa. 

     

         Figura 18 - Hardware 

 
                   Fonte: Do próprio autor. 
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4.2 APLICAÇÃO DO SUPERVISÓRIO  

Para a aplicação de interface, usou-se o Node-RED (OPENJS FOUNDATION, 2016), 

que permite modelar, implementar e validar aplicações usando uma interface interativa e com 

rápida curva de aprendizagem. 

Para facilitar o entendimento em relação à aplicação desenvolvida, pode-se dividi-la 

em 4 blocos, conforme a figura 19. 

 

 

    Figura 19 - Ilustração blocos da aplicação 

 
                      Fonte: Do próprio autor. 

 

 

A interface com o usuário é a tela onde o operador entrará com os dados de produção 

e os respectivos apontamentos. A figura 20 mostra como será a tela de interface com o usuário, 

montada no Node-RED. 
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Figura 20 - Tela de interface com usuário 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

  

 No primeiro bloco, o operador vai entrar com seus dados para que seja liberado seu 

acesso ao supervisório. Os dados necessários são usuário, senha do ERP Sapiens e sua matrícula 

funcional. Após entrar com seus dados, ele vai digitar o código da peça e selecionar o botão 

confirma. Caso o usuário não esteja habilitado, será exibida a mensagem mostrada na figura 21. 

 

Figura 21 - Erro de requisição 

 
Fonte: Do próprio autor. 
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 Conforme é mostrado na figura 22, estando os dados corretos, aparecerá a mensagem 

“recebido”, confirmando que a aplicação recebeu os dados do ERP através do Serviço Web. 

 

      Figura 22 - Confirmação dos dados 

 
     Fonte: Do próprio autor. 

 

Com dados recebidos, o botão “INÍCIO DE SETUP” é habilitado. Quando o operador 

aciona o referido botão, o sistema começa a registrar o tempo até que seja pressionado o botão 

“FIM DE SETUP”. Esse tempo fica registrado na memória da Beaglebone. Após o fim do setup, 

é habilitado o botão “INÍCIO DE PRODUÇÃO” e, após esse início, o sistema aguarda o pulso 

de abertura da pinça do torno CNC para contabilizar as peças fabricadas. A cada pulso (abertura 

da pinça), o sistema conta uma peça. 

Para o monitoramento da produção, foi criada uma tela específica, um Dashboard com 

os dados da produção diária. Da divisão proposta na ilustração da figura 19, esse seria o bloco 

de apontamentos de produção. 
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            Figura 23 - Dashboard 

 
           Fonte: Do próprio autor. 

 

 A figura 23 está dividida da seguinte forma: 

O gráfico 1, “Status Peça em Fabricação”, inicialmente carrega o tamanho do lote do 

cartão kanban, ou  seja, do lote que foi solicitado à produção. Esse valor é carregado através do 

Serviço Web quando o operador digita o código da peça na tela inicial. Ele vem do lote técnico 

do ERP Sapiens no módulo de manufatura. Para o supervisório, este valor não tem somente a 

função de carregar no Dashboard a informação de tamanho do lote. O sistema tem uma rotina 

que fica monitorando a quantidade de peças fabricadas e o tamanho do lote.  

Se a quantidade fabricada ultrapassar o tamanho do lote, o sistema bloqueia a máquina 

através do hardware de periferia no qual um circuito do torno é desabilitado. Essa 

funcionalidade foi implementada para garantir que não seja fabricado mais que o necessário, 

bem como a alocação da máquina para a fabricação das peças que realmente são necessárias na 

quantidade desejada. 

O Gráfico 2, “Tempo Paradas: Programadas x Não Programadas”, apresenta o tempo 

de paradas programas e de não programadas e é atualizado a cada parada registrada. Paradas 

programadas são aquelas inerentes ao processo, como medição de peças, troca de ferramentas 

por desgaste, reunião com supervisão da área, entre outras. Já as paradas não programadas são 
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aquelas provocadas por situações adversas, que não fazem parte do processo, como manutenção 

(quebra da máquina), problema com a matéria-prima, quebra de ferramenta, entre outras. Esse 

gráfico possibilita aos gestores verificar como está a proporção de cada tipo de parada. A 

condição ideal é que não tivesse paradas não programadas, mas, no dia a dia de produção, 

diversos fatos adversos ocorrem e, de posse desses dados, o gestor da área pode tomar ações 

para que elas não voltem a acontecer. 

O gráfico 3, “ Tempo de Fabricação x Paradas”, é semelhantes ao gráfico 2, porém 

confronta o tempo total de paradas (programadas e não programadas) com o tempo total de 

produção acumulados. Sua atualização ocorre ao final da produção de cada código de peça. 

Já o gráfico 4, “Quantidade de Peças Fabricadas x Código”, apresenta a quantidade 

total de peças fabricadas por código. Sua atualização ocorre ao final da fabricação de cada 

código de peça. Ele possibilita ao gestor acompanhar como está a produção ao longo do dia. 

O gráfico 5, “ Tempo de Fabricação x Tempo de Ciclo”, mostra como está o andamento 

da produção confrontando a média do tempo de ciclo real com o tempo de ciclo registrado no 

sistema. Possibilita ao gestor verificar como está a performance da produção. 

4.2.1 Aplicação no Node Red 

O Node-RED consiste em uma ferramenta bastante versátil, voltada principalmente 

para o desenvolvimento de aplicações relacionadas ao conceito de Internet das Coisas (IOT). A 

programação é realizada de forma gráfica, através da conexão dos blocos chamados de nós, e a 

interconexão forma os chamados fluxos. A plataforma de desenvolvimento trás uma série de 

nós com funções básicas pré-definidas, porém os nós podem ter suas funções alteradas através 

da customização de seu código quando se tratar de nós de função, ou simplesmente através da 

configuração das opções disponíveis para o nó. Na figura 24, é apresentada a interface de 

programação do Node-RED. 
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   Figura 24- Exemplo de fluxo de programação no Node-RED 

 
 

 

Nos apêndices F, G e H, é apresentado todo o fluxo. Como foram usados diversos nós 

para “tratar” algumas circunstâncias da aplicação, serão apresentados, neste capítulo, os trechos 

de fluxo com os nós de função principal. Serão abordadas as descritas na figura 16 e, logo após 

cada etapa, como foi implementada no Node-RED. 

 

 Operador: Seleciona a peça a ser fabricada através da interface da aplicação 

o Node-RED: Para que o operador possa apontar as informações da peça a ser 

fabrica, foi criado um bloco chamado “Dados de Produção”, com os dados de 

entrada. Na figura 25, é apresentado o nó e a sua configuração. 

 

                Figura 25 - Nó - Dados de Produção 

 
Fonte: Do próprio autor. 
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 Aplicação: Requisita ao banco de dados do ERP Sapiens os dados da peça (tempo de setup, 

tempo de ciclo e tamanho do lote do cartão kanban). 

o Node-RED: É utilizado um nó de função para setar os parâmetros de requisição 

do Serviço Web e um nó SOAP para requisitar os dados através do método 

supervisório. A figura 26 mostra, detalhadamente, os dois principais nós desse 

fluxo, entretanto, outros nós de função foram utilizados para tratar a requisição. 

No nó de função, é verificado os dados de entrada do usuário e, no nó SOAP, é 

realizada a requisição a partir do payload do nó de função, que somente ocorrerá 

se os dados de entrada do usuário e da peça estiverem corretos. 

 

                  Figura 26 - Nós de Requisição 

 
  Fonte: Do próprio autor. 

 

 

 Serviço Web/ERP Sapiens: Envia os dados cadastrados no sistema referente ao código 

requisitado. Neste momento, o Serviço Web devolve os dados conforme padrão de resposta 

descrito no anexo B. 

o Node-RED: No Node-RED, foram utilizados alguns nós de função para validar 

os dados e habilitar o botão início de setup após a confirmação deles. 
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                        Figura 27 - Nós de validação dos dados 

  
            Fonte: Do próprio autor. 

 

 

 Operador: Seleciona início de setup na interface de aplicação. Em sequência, seleciona fim 

de setup e início de produção. Após o início da produção, a aplicação monitora o pulso de 

abertura e fechamento da placa do torno proveniente do CNC. 

o Node-RED: Cada passo selecionado é registrado e guardado o tempo. Esses valores são 

utilizados para plotagem nos gráficos. A cada passo também é habilitado o próximo botão, por 

exemplo, após o operador registrar início de setup, é habilitado o botão fim de setup. Ao 

registrar fim de setup, é habilitado início de produção. Na figura 28, são apresentados os blocos 

com essas funções. 

 

 

   Figura 28 - Nós de registro de tempo 

 
   Fonte: Do próprio autor. 

 

 

 Aplicação: Conta peça a cada pulso do hardware e atualiza Dashboard. Quando o valor 

chega na quantidade do cartão kanban, aciona hardaware para a produção. 

o Node-RED: A cada pulso de 24Vcc recebido do CNC do torno através do pino 

7 do barramento P8 da Beaglebone, a aplicação contabiliza peça e alimenta o 
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Dashboard. Na figura 29, também é mostrado um nó de delay no qual foi setado 

um tempo de 3 segundos de forma que o sistema despreze pulsos inferiores a 

este intervalo de tempo. Esta tratativa visa desprezar possíveis ruídos. Os nós 

sucessivos de função tratam a condição de contagem de peça e verificam se o 

tempo de ciclo ultrapassou o tempo cadastrado no sistema ERP. Na figura 30, é 

mostrado o gráfico gerado a partir do nó “Status Peça em Fabricação” da figura 

29. 

 

                  Figura 29 - Fluxo de contagem de peças 

 
     Fonte: Do próprio autor. 

 

 

                             Figura 30 - Fluxo de contagem de peças 

 
                             Fonte: Do próprio autor.  

 

 

 Para cada gráfico do Dashboard, foi utilizado um nó para configuração de 

carregamento dos dados de cada variável conforme é apresentado na figura 31. 
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                                    Figura 31 - Nós de carregamento dos gráficos 

 
                      Fonte: Do próprio autor. 
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5 RESULTADOS 

  

5.1 INSTALAÇÃO E TESTES 

O protótipo foi instalado no torno CNC - TC005, o que ocorreu conforme esquema 

mostrado na figura 33. A figura 34 mostra a placa instalada junto ao torno CNC escolhido. 

  

      Figura 32 - Esquema de ligação entre placa de expansão e torno CNC 

 
      Fonte: Do próprio autor. 
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Figura 33 - Instalação de Placa de Expansão 

 
Fonte: Do próprio autor. 

 

Os testes foram realizados durante três semanas, e o sistema funcionou muito bem 

desde o início. Entretanto, neste período, várias oportunidades de melhoria foram identificadas, 

entre elas:  

 Pulso de abertura de fechamento da pinça: Para contagem das peças produzidas, foi 

utilizado o pulso de 24V proveniente no CNC do torno quando ele ativa a abertura da 

pinça. Esse processo ocorre sempre que se finaliza a produção da peça para que a barra 

avance e se inicie a usinagem da próxima peça. Porém existem algumas peças que são 

usinadas em dois estágios, ou seja, é usinado o primeiro lado, o programa CNC para a 

placa, abre a pinça e o operador vira a peça para usinar o segundo lado. Nesta condição, 

a aplicação da forma como foi estruturada conta duas peças, entretanto foi produzida 

apenas uma; 

 Estágio de operação: Normalmente as peças têm alguma operação realizada em outra 

máquina/processo. Essas operações são descritas e divididas dentro dos padrões 

operacionais do ERP. Como o Serviço Web desenvolvido não possui nenhum parâmetro 

“estágio de operação”, quando o operador entra com o código da peça, o sistema carrega 

o tempo total do padrão operacional. Condição essa que faz com que, quando for uma 

peça com mais operações, o sistema mostre, no último gráfico “Tempo de Fabricação 

X Tempo de Ciclo”, um comparativo incorreto; 

 Máquina em parada: Conforme já descrito no primeiro item, o sistema conta a 

produção de peças através do pulso de 24V proveniente do CNC quando ocorre a  

abertura da pinça. Durante o teste foi identificado que, se a máquina estiver em parada, 
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que pode ser por manutenção, por exemplo, e, durante essa parada, ocorrer abertura e 

fechamento da pinça, o sistema conta como peça produzida. Este procedimento é 

relativamente comum em um para de manutenção onde são realizados vários testes com 

a máquina. 

 

Mesmo com os pontos de melhoria citados acima, o sistema se mostrou bastante 

estável. Ocorreram apenas dois problemas de requisição e, em ambas situações, foi identificado 

o problema, e a falha de conexão era no servidor da rede. Os operadores também se adaptaram 

facilmente e contribuíram para identificar os pontos citados acima.  

5.2 AVALIAÇÃO TÉCNICO/FINANCEIRA 

Com base no protótipo, além das questões técnicas, também foram analisados os 

resultados do ponto de vista econômico, em que se considerou o custo de implantação e o custo 

de manutenção/operação do sistema. Para analisar a viabilidade do projeto proposto, foi 

realizado um levantamento das quantidades de pontos de apontamento de dados necessárias e 

feita a comparação de custos entre o projeto proposto e mais duas alternativas semelhantes 

disponíveis no mercado.  

Entre essas alternativas, foi verificada a possibilidade de manter e expandir o sistema 

atualmente implementado e uma segunda alternativa disponível no mercado, chamada aqui de 

Sistema A (CRP) e Sistema B. A tabela 5 apresenta os custos de implantação para 20 pontos de 

apontamentos de dados na produção. É importante ressaltar que as quantidades descritas na 

coluna quantidade da tabela 5 divergem entre as propostas porque cada uma tem uma 

arquitetura distinta. Por exemplo, para a solução proposta, a quantidade de 5 placas de expansão 

e 5 Beaglebone são suficientes para implementação de 20 pontos de apontamento. As 

quantidades propostas no Sistema A e Sistema B seguem a especificação dos fornecedores para 

os mesmos 20 pontos de apontamento.  
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  Tabela 3 - Comparação entre os custos de implementação 

 
               Fonte: Do próprio autor. 
 

O custo de implementação é um fator muito importante para tomada de decisão, 

contudo tem que se analisar, no longo prazo, o quanto custa operar o sistema. Pode-se ter um 

sistema com baixo custo de implementação, porém com alto custo de operação ou alto custo de 

implantação com baixo custo de operação. A condição perfeita seria baixo custo de 

implementação e baixo custo de operação, o que, do ponto de vista econômico, é uma das 

propostas da solução apresentada. Cabe ressaltar que os custos aqui apresentados se referem 

apenas ao custo de implementação, ou seja, a economia direta será bem maior se forem 

levantados os custos de operação. Como não se tem exatidão dos custos de manutenção e 

atualização do projeto proposto, considerou –se que o custo de manutenção deste vai ficar 

próximo do custo de operação do atual sistema durante toda fase de desenvolvimento do 

mesmo, portanto não foi considerado esta economia inicial. 

Fazem parte do custo de operação, os custos de manutenção e de pessoal envolvido na 

alimentação do sistema (cadastro de peças, máquinas, tempos de ciclo etc.). É nesse segundo 

ponto que a proposta de solução trás grande vantagem do ponto de vista operacional, pois as 

informações utilizadas são do próprio ERP. Na aplicação proprietária utilizada atualmente na 

empresa, todas as informações já cadastradas no ERP, como códigos de peças, descrições, 
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tempos de ciclo, tempos de setup, centros de recurso (grupos de máquina), operações etc. 

precisam novamente ser cadastradas na base gerencial do sistema CRP. Na tabela 6, é 

apresentado um fluxograma onde fica mais claro entender a diferença na operação entre os 

sistemas, o procedimento atual e o futuro. 

 

 
Tabela 4 - Comparação entre CRP e Sistema Proposto 

 
 Fonte: Do próprio autor. 
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Durante o período de testes também ficou evidente o benefício da solução proposta, 

pois as atualizações das informações das peças fabricadas no torno CNC (tempos de ciclo, setup 

etc.) foram realizadas apenas no ERP e foi possível acompanhar a produção em pontos de 

acesso diferentes (desktops, tablets, celulares, entre outros) na rede. 

Para melhor análise entre o CRP (aplicação proprietária já instalada) e o projeto 

proposto, na tabela 7, são apresentados os critérios de avaliação elaborados com base em fatores 

considerados importantes para a empresa. 

 
  Tabela 5 - Critérios de avaliação 

Critérios de avaliação CRP (atual) Proposta 

Tem limite de usuários 
3 usuários por licença 

gerencial 
Não há 

Forma de acesso 
Local com instalação da 

licença 
Na internet, rede sem fio 

Se comunica com ERP? Não 
Requisita todos os dados 

de fabricação do ERP 

Banco de dados 
Banco de dados dedicado no 

servidor 
Do próprio ERP 

Cadastro (peças, máquinas, 

operações) 

Todas as peças e máquinas 

precisam ser cadastradas.  

Cada operação precisar ser 

cadastrada para cada 

máquina 

O sistema usa as 

informações já cadastradas 

no ERP 

Acesso aos dados históricos 
Acesso ao banco de dados 

pela licença gerencial 

Ainda não disponível nesta 

versão 

  Fonte: Do próprio autor. 

 

Comparando os resultados com base nos critérios de avaliação estabelecidos, pode-se 

concluir que o projeto proposto obteve um ótimo resultado. Cabe destacar o acesso via internet 

sem fio e principalmente o uso do banco de dados do próprio ERP. Esse talvez seja o ponto 

máximo do projeto. Esse conceito se enquadra no modelo de integração vertical entre Industria 

4.0 e o Lean Manufacturing, filosofia de produção da Olsen.  
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Nesse contexto, para melhorar a performance dos seus equipamentos, a Olsen usa 

como indicador o OEE. Para tal, o projeto abre caminho à medida que novas implementações 

forem realizadas para que seja possível exportar os dados coletados para o ERP. Isto tornará 

possível a análise do OEE no tempo.  Esta será uma recomendação para trabalhos futuros. 

 

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

  

Este trabalho apresenta uma integração de diversas tecnologias alinhadas ao conceito de 

internet das coisas e indústria 4.0. Foi elaborado um conceito de plataforma que pudesse servir 

de referência para um sistema supervisório com escalabilidade a ser desenvolvido de forma 

incremental para toda planta. Foram utilizados recursos técnicos de hardware e plataforma de 

desenvolvimento de software flexível às demandas de desenvolvimento do sistema. 

Para atender as necessidades do sistema proposto, o hardware utilizado foi uma 

BeagleBone Black. Também foi desenvolvida uma placa de expansão com a função de proteger 

os pinos de entrada da BeagleBone através de optoacopladores, e acionar chaves de saída com 

base no limite de tempo de produção pré-definido. 

O modelo desenvolvido tem como grande diferencial o uso do banco de dados do ERP 

da empresa. Para que esses dados pudessem ser utilizados, foi desenvolvido um Serviço Web 

para requisitar os dados de produção através de uma interface de usuário acessada por 

dispositivo móvel com acesso a internet. 

A aplicação foi elaborada com Node-RED, uma ferramenta de programação visual 

desenvolvida pela IBM para ensino de internet das coisas. A aplicação consiste em quatro 

funções principais. A) Interface com o usuário, onde é inserido o código da peça a ser produzida 

e também são realizados apontamentos durante a produção. B) Requisição de Serviço Web, a 

qual requisita os dados referentes à peça produzida do ERP. C) Interface com o hardware, na 

qual é realizada a contagem de produção; e D) Dashboard onde são apresentados os dados de 

produção. 

O sistema foi avaliado quanto sua validação técnica e expectativas econômicas pela 

produtividade na operação e custos de implantação. Para validação técnica, o sistema foi 

instalado em um torno CNC onde foram realizados testes durante três semanas de produção. 

Neste período, foram observadas necessidades de alguns ajustes para garantir dados confiáveis. 

Entretanto todas as rotinas de requisição do Serviço WEB, interface com o usuário, interface 

com a máquina e apresentação em tempo real do Dashboard de produção funcionaram muito 
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bem. Em relação à análise da sua viabilidade econômica para implantação, o sistema atendeu 

as premissas do projeto, uma vez que todas as atualizações de dados ocorreram somente no 

ERP, não necessitando de qualquer outro tipo de operação para alimentar o sistema. Numa 

condição real de funcionamento, isso representa menos de tempo de pessoal envolvido no 

cadastro de informações no sistema, economicamente falando, menor custo. 

Com base no que foi exposto, é possível concluir que o projeto atendeu aos objetivos 

propostos neste trabalho, bem como aos requisitos funcionais dentro da arquitetura de 

integração proposta como base de um sistema de supervisão para toda planta. Dito isto, pode-

se considerar que o projeto desenvolvido pode ser caracterizado como um sistema mecatrônico 

de supervisão, que serve como referência para a elaboração de trabalhos futuros. 

Como perspectivas futuras, pretendem-se corrigir alguns pontos identificados durante 

os testes. Entre eles, o tratamento de algumas circunstâncias de produção, como as situações 

onde as peças têm mais de uma fixação no seu ciclo de usinagem, e a requisição dos tempos de 

ciclo somente do estágio de produção desejado. Para requisição do tempo de ciclo de uma única 

operação, será necessário incluir o parâmetro “estágio de produção” no Serviço Web. Também 

é necessário tratar os eventos que são utilizados para contagem de produção durante as paradas 

a fim de que não sejam contabilizados como peças produzidas. Ainda dentro deste afinamento, 

é necessário ajustar as unidades de tempo da aplicação e do ERP. A base de tempo do ERP é 

em minutos e no formato centesimal. A aplicação usa estes dados em milissegundos. 

Além dos ajustes apontados para que o sistema possa rodar como está, a base foi 

pensada para expansão de suas funcionalidades. A principal delas é o desenvolvimento do 

Serviço Web para que os dados de produção possam ser devolvidos aos ERPs e, com isso, poder 

usar o banco de dados dos itens produzidos assim como dos seus processos para análise da 

evolução da sua performance no tempo. Isso também possibilitará a construção do indicador 

OEE (Overall Equipment Effectiveness). 

O sistema também pode ser desenvolvido para supervisão das células de montagem, 

chamadas de loop puxador, onde ainda não há nenhum sistema de supervisão e controle. A 

plataforma pode atender plenamente essa condição, mas neste caso não haverá interface com 

máquina, somente com os montadores.  

Também é prevista a criação de um módulo de manutenção. O objetivo é ter o 

monitoramento remoto de alguns itens críticos da máquina, que, no caso do torno CNC, poderia 

ser pressão de ar comprimido, temperatura do mancal do motor do eixo árvore, vibração do 

eixo árvore, vibração do carro transversal, tensão da bateria do CNC etc.. O monitoramento 

desses itens remotamente possibilitaria a manutenção preditiva de alguns componentes críticos 
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na máquina. Para tanto teria que ser alterado o hardware de expansão da BeagleBone para que 

fossem incluídas entradas analógicas além do sensoriamento da máquina. 

Aspectos relacionados à segurança do acesso via internet também precisam ser 

abordados. 
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APÊNDICE A – ESQUEMA ELETRÔNICO DA PLACA DE EXPANSÃO – PINOS DE CONEXÃO COM O BARRAMENTO   

DA BEAGLEBONE. 
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APÊNDICE B – ESQUEMA ELETRÔNICO DA PLACA DE EXPANSÃO - FONTES 
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APÊNDICE C – ESQUEMA ELETRÔNICO DA PLACA DE EXPANSÃO - OPTOACOPLADORES 
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APÊNDICE D – ESQUEMA ELETRÔNICO DA PLACA DE EXPANSÃO – RELÉS DE SAÍDA 
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APÊNDICE F – FLUXO DE PROGRAMAÇÃO NO NODE RED 

 

 



 

 

APÊNDICE G – FLUXO DE PROGRAMAÇÃO NO NODE RED 
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APÊNDICE H – FLUXO DE PROGRAMAÇÃO NO NODE RED 



 

 

   

ANEXO A – PARÂMETROS PARA WEB SERVICE DO SUPERVISÓRIO 

 WSDL - Síncrono: http://ols-hv02:8080/g5-senior-

services/sapiens_Synccom_senior_co_int_geral_supervisorio?wsdl 

Requisição: 

<soapenv:Envelope xmlns:ser="http://services.senior.com.br" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

    <soapenv:Body> 

      <ser:Supervisorio> 

        <user>String</user> 
        <password>String</password> 

        <encryption>Integer</encryption> 

        <parameters> 
          <codOpe>Integer</codOpe> 

          <codPro>String</codPro> 

          <tipPar>String</tipPar> 
          <descPar>String</descPar> 

        </parameters> 

      </ser:Supervisorio> 

    </soapenv:Body> 
 </soapenv:Envelope> 
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ANEXO B – PARÂMETROS PARA WEB SERVICE DO SUPERVISÓRIO 

Resposta: 
<soapenv:Envelope xmlns:ser="http://services.senior.com.br" 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelpe/"> 
    <soapenv:Body> 

      <ser:SupervisorioResponse> 

        <result> 

          <codOpe>Integer</codOpe> 
          <codPro>String</codPro> 

          <tipPar>String</tipPar> 

          <descPar>String</descPar> 
          <tmpCic>Double</tmpCic> 

          <tmpSet>Double</tmpSet> 

          <tamLot>Double</tamLot> 

          <erroExecucao>String</erroExecucao> 
        </result> 

     </ser:SupervisorioResponse> 

  </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
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ANEXO C – XML REQUEST 

<definitions xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" 
xmlns:wsp="http://www.w3.org/ns/ws-policy" 
xmlns:wsp1_2="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" 
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:tns="http://services.senior.com.br" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace="http://services.senior.com.br" 
name="g5-senior-services"> 
<types> 
<xsd:schema> 
<xsd:import namespace="http://services.senior.com.br" schemaLocation="http://177.207.223.90:8080/g5-senior-
services/sapiens_Synccom_senior_co_int_geral_supervisorio?xsd=1"/> 
</xsd:schema> 
</types> 
<message name="Supervisorio"> 
<part name="user" type="xsd:string"/> 
<part name="password" type="xsd:string"/> 
<part name="encryption" type="xsd:int"/> 
<part name="parameters" type="tns:supervisorioSupervisorioIn"/> 
</message> 
<message name="SupervisorioResponse"> 
<part name="result" type="tns:supervisorioSupervisorioOut"/> 
</message> 
<portType name="sapiens_Synccom_senior_co_int_geral_supervisorio"> 
<operation name="Supervisorio" parameterOrder="user password encryption parameters"> 
<input 
wsam:Action="http://services.senior.com.br/sapiens_Synccom_senior_co_int_geral_supervisorio/SupervisorioReques
t" message="tns:Supervisorio"/> 
<output 
wsam:Action="http://services.senior.com.br/sapiens_Synccom_senior_co_int_geral_supervisorio/SupervisorioRespon
se" message="tns:SupervisorioResponse"/> 
</operation> 
</portType> 
<binding name="sapiens_Synccom_senior_co_int_geral_supervisorioPortBinding" 
type="tns:sapiens_Synccom_senior_co_int_geral_supervisorio"> 
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="rpc"/> 
<operation name="Supervisorio"> 
<soap:operation soapAction=""/> 
<input> 
<soap:body use="literal" namespace="http://services.senior.com.br"/> 
</input> 
<output> 
<soap:body use="literal" namespace="http://services.senior.com.br"/> 
</output> 
</operation> 
</binding> 
<service name="g5-senior-services"> 
<port name="sapiens_Synccom_senior_co_int_geral_supervisorioPort" 
binding="tns:sapiens_Synccom_senior_co_int_geral_supervisorioPortBinding"> 
<soap:address location="http://177.207.223.90:8080/g5-senior-
services/sapiens_Synccom_senior_co_int_geral_supervisorio"/> 
</port> 
</service> 
</DEFINITIONS> 
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ANEXO D – ESCRIÇÃO HEADERS P8 E P9 BEAGLEBONE BLACK 

 

 

Headers de expansão P8 e P9 

Existem 92 pinos em dois cabeçalhos que são multiplexados. 

Nem todas as funcionalidades listadas abaixo estão 

disponíveis simultaneamente. 

GPIO 65 x GPIOs 

O número máximo de GPIOs é 65. Todos os GPIOs são de 3,3V.  

O uso de barramentos e interfaces abaixo reduz o número de 

GPIOs disponíveis. 

Saída 

Analógica 
8 x PWM 

As saídas moduladas por largura de pulso (PWM) permitem enviar 

um tipo de saída analógica variável (OV a 3,3V). O PWM pode ser 

usado para controlar servomotores. Existem oito pinos que podem 

fornecer esse tipo de saída. 

Entradas 

Analógicas 
7x Entradas 

Analógicas 

7 x 12 bits e 1,8 V. Estão sempre disponíveis nos cabeçalhos das 

entradas. Eles podem ser usados para a leitura dos valores dos 

sensores, mas tenha cuidado, pois eles são tolerantes apenas a 
1,8V. 

Fonte de 

Energia 
5V, 3.3V, 1.8V 

Fontes de 5V e 3,3V e uma fonte de referência de 1,8V  para as 

entradas analógicas. Oito pinos nos Headers direcionam para o 

terra 

Temporizadores 
4 x 

Temporizadores 

Podem ser usados para gerar relógios externos para interface com 

dispositivos 

Barramentos 

2 x I²C 

I²C é um barramento digital que permite conectar vários módulos 

a cada um desses barramentos de dois fios ao mesmo tempo. 

Existem dois barramentos públicos e um barramento particular. 

4 x UART Usado para comunicação serial entre dois dispositivos. 

2 x CAN 

O barramento CAN é usado para redes de área de controlador, 

geralmente em processos ou dispositivos industriais para se 

comunicar entre vários sistemas em rede. Há também um 

dispositivo auxiliar CAN para o BeagleBone. 

2 x SPI 

A interface periférica serial fornece um link de dados serial 

síncrono em distâncias curtas. Ele usa uma configuração mestre / 

escravo e requer quatro fios para comunicação no BBB. 

GPMC 
O controlador de memória de uso geral é usado para conectar-se a 
dispositivos de memória externos, como FPGAs ou ASICs. Este 

barramento rápido entrará em conflito com o eMMC na placa. 

2 x MMC 
Barramentos de interface usados para conectar o cartão micro-SD 

e o eMMC ao processador. 

LCD 
Útil para telas de LCD (por exemplo, capas de LCD). Essa 

interface entra em conflito com o HDMI Framer 

2 x McASP 
Porta serial de áudio de uso geral - porta serial de áudio multicanal 

(McASP), conectada ao framer HDMI. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


