
0 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA PORTO ALEGRE 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÉLIO CARDOSO JÚNIOR 

 
 
 
 
 
 

 
ESTUDO PRELIMINAR DE SUPERVISÃO DE SISTEMAS DE MANUFATURA A 

PARTIR DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE PRODUÇÃO EM NUVEM 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTO ALEGRE 

2021 

 



1 

 

ÉLIO CARDOSO JÚNIOR 

 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO PRELIMINAR DE SUPERVISÃO DE SISTEMAS DE MANUFATURA A 

PARTIR DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE PRODUÇÃO EM NUVEM 

 
 
 
 
 
 
 
Monografia a apresentada como requisito 
parcial para obtenção do título de 
Tecnólogo em Automação Industrial na 
Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul. 
 
Orientador: Prof. Dr. João Alvarez Peixoto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PORTO ALEGRE 

2021 

 

 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação de publicação na fonte (CIP) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha catalográfica elaborada pelo Bibliotecário Marcelo Bresolin CRB 10/2136 

 
 

C268e       Cardoso Júnior, Élio 
 

      Estudo preliminar de supervisão de sistemas de manufatura a 
partir de compartilhamento de dados de produção em nuvem/ Élio 
Cardoso Júnior. – Porto Alegre, 2021. 
 

52 f. 
 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Curso Superior de 
Tecnologia em Automação Industrial, Unidade em Porto Alegre, 
2021. 

 

Orientador: Prof. Dr. João Alvarez Peixoto. 
 

1. Broker. 2. Sistema da Manufatura. 3. Supervisão. 4. 
Trabalho de Conclusão de Curso. I. Peixoto, João Alvarez. II. 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Curso Superior de 
Tecnologia em Automação Industrial, Unidade em Porto Alegre. 
III. Título.  

CDU 62 



3 

 

ÉLIO CARDOSO JÚNIOR 

 

 

ESTUDO PRELIMINAR DE SUPERVISÃO DE SISTEMAS DE MANUFATURA A 

PARTIR DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE PRODUÇÃO EM NUVEM 

 
 
 
Monografia a apresentada como requisito 
parcial para obtenção do título de 
Tecnólogo em Automação Industrial na 
Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul. 
 
Orientador: Prof. Dr. João Alvarez Peixoto. 
 
 
Aprovado em: 16 / 07 / 2021 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

____________________________________________ 
Orientador: Prof. Dr. João Alvarez Peixoto 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 
 
 

____________________________________________ 
Prof. Dr. André Borin Soares 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 
 
 

____________________________________________ 
Prof. Dr. Fernando Almeida Santos 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 
 

 
 
 

PORTO ALEGRE 

2021 

 

 

 

 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho a toda minha família 

pela paciência e apoio durante estes anos 

de estudo. 

  



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus que nos criou com o dom de aprender e replicar 

nossos conhecimentos.  

Agradeço meus pais, Élio e Farailde que sempre me apoiaram e que sempre foram 

compreensivos neste meu desejo de concluir uma faculdade. 

 A minha Esposa Letícia que em todos os momentos esteve do meu lado, dividindo 

sua vida e sempre me inspirando com sua garra e determinação. 

Aos meus colegas de curso, que tanto contribuíram para solução de dúvidas e que 

juntos possamos fazer um mundo melhor.  

Ao professor Dr. João Alvarez Peixoto, pela paciência na orientação e incentivo nos 

estudos. 

Aos meus colegas de trabalho, que me ajudaram ao compreenderem minhas 

ausências nas escalas de sábados da empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 



6 

 

RESUMO 

 

Supervisionar sistemas produtivos tem se tornado um papel fundamental para 

tomadas de decisões importantes na indústria como um todo. Quanto mais rápidas, 

concisas e abrangentes as informações conseguirem chegar aos gestores, mais 

rápidas as decisões poderão ser tomadas, fazendo com que a manufatura não 

desperdice seu tempo precioso. Dentre essas informações, algumas das mais 

importantes são de peças produzidas e disponibilidade de máquinas. Esses dados na 

maioria das vezes são coletados de forma manual, podendo haver erros na coleta ou 

até mesmo, omissão de dados, que podem gerar índices irreais, diminuindo 

bruscamente a veracidade das informações, deixando de obter um maior desempenho 

na produtividade do sistema de manufatura. Neste trabalho foi desenvolvido o estudo 

preliminar de supervisão de sistemas de manufatura a partir de um protótipo de 

compartilhamento de dados em nuvem, que será capaz de coletar os dados de 

produção utilizando sensores instalados nas máquinas e com o auxílio de um protótipo 

desenvolvido com o módulo ESP8266 NodeMCU, que transmite os dados através de 

uma rede sem fio compatível com o padrão Wi-Fi, utilizando protocolo de comunicação 

MQTT. Ao utilizar este tipo de protocolo de comunicação, as informações irão para 

um agente broker via internet e estarão sempre disponíveis para acesso quando 

solicitado. A supervisão da manufatura, poderá solicitar o acesso as informações há 

qualquer hora do dia e em qualquer lugar, desde que tenha acesso a internet 

disponível para se conectar. As informações poderão ser observadas no computador, 

no tablet ou no celular mobile, através de uma tela gráfica, contendo todos os dados 

coletados pelo protótipo, podendo os gestores assim analisar e tomar as decisões 

necessárias para o melhor desempenho da manufatura. Por fim este trabalho 

mostrará os resultados satisfatórios que ocorreram com os testes do protótipo e do 

sistema supervisório que mantiveram um correto funcionamento de troca de dados 

em nuvem, utilizando o protocolo MQTT.  

  
 
Palavras-chaves: Supervisão. Sistema da Manufatura. Broker. Módulo ESP8266 

NodeMCU. MQTT. 
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ABSTRACT 

 

Overseeing production systems has become a key role in making important decisions 
in the industry as a whole. The faster, concise and comprehensive the information can 
reach managers, the faster decisions can be made, so manufacturing doesn't waste 
its precious time. Among this information, some of the most important are part 
produced and machine availability. These data are most often collected manually, and 
there may be errors in the collection or even omission of data, which can generate 
unrealistic indexes, sharply reducing the veracity of the information, failing to obtain a 
higher performance in the productivity of the manufacturing system. In this work will be 
developed the Preliminary Study of Supervision of Manufacturing Systems from Cloud 
Data Sharing, which will be able to collect production data using sensors installed in 
the machines and with the help of a prototype that was developed with the module 
ESP8266NodeMCU, will transmit the data through a wifi internet network, using MQTT 
communication protocol. When using this type of communication protocol the 
information will go to an internet broker agent and will always be available for access 
when requested. The supervision of manufacturing, you can request access to the 
information anytime of the day and anywhere, as long as you have an internet network 
available to connect. The information can be seen on the computer, tablet or mobile 
phone, through a graphic screen containing all the data collected by the prototype, and 
managers can thus analyze and make the necessary decisions for the best 
performance of manufacturing. Finally, this work will show the satisfactory results that 
occurred with the tests of the prototype and the supervisory system that maintained a 
good data exchange operation in the cloud, using the MQTT protocol. 
    

 Keywords: Supervision. Manufacturing system. Broker. Module ESP8266 

NodeMCU. MQTT. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A realização deste trabalho surge para auxiliar as indústrias a supervisionar 

seus sistemas de manufatura, de modo mais prático e simplificado, através de um 

protótipo de compartilhamento de dados de produção em nuvem, para garantir um 

melhor desempenho. 

  De acordo com Barros (2000), devido ao mercado competitivo e globalizado 

da atualidade, tem sido cada vez maior o interesse da ciência e dos empresários no 

campo industrial em sistemas de produção mais produtivos e automatizados.  

  Além disso, segundo Furtado e Carvalho (2005), já existem um número grande 

de tecnologias para a implementação de serviços de comunicação distribuídos. 

Entretanto, o investimento financeiro neste tipo de aplicação pode variar 

consideravelmente. Grande parte das empresas, sobretudo aquelas que não têm 

condições de arcar com altos investimentos, estão em busca de soluções viáveis de 

alto desempenho e custos baixos. Neste contexto, a Internet surge como a melhor 

solução em termos de infraestrutura de comunicação, por ser uma rede pública, não 

envolver altos custos, ser flexível, possuir portabilidade e ser capaz de encapsular 

protocolos para organizar e acessar dados. 

 A tecnologia de armazenamento de dados em nuvem, também vem sendo 

utilizada para simplificar o acesso aos dados. De acordo com Sousa, Moreira, Macêdo 

e Machado (2010), na computação em nuvem os recursos de TI (Tecnologia da 

Informação), são fornecidos como serviços, permitindo que os usuários o acessem 

sem a necessidade de conhecimento sobre a tecnologia utilizada. Desse modo, os 

usuários e as empresas passam a acessar os serviços sob demanda e 

independentemente da localização, o que aumentou a quantidade de serviços 

disponíveis. Ainda conforme os autores, com isso, os usuários estão movendo seus 

dados e aplicações para a nuvem e assim podem acessá-los de forma simples e de 

qualquer local.  

 Conforme citado por Silva e Salvador (2004), sistemas supervisórios permitem 

que sejam monitoradas e rastreadas informações de um processo produtivo ou 

instalação física. Tais informações são coletadas através de equipamentos de 

aquisição de dados e, em seguida, manipulados, analisados, armazenados e, 

posteriormente, apresentados ao usuário. Estes sistemas também são chamados de 
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SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition). Atualmente, os sistemas de 

automação industrial utilizam tecnologias de computação e comunicação para 

automatizar a monitoração e controle dos processos industriais, efetuando coleta de 

dados em ambientes complexos, eventualmente dispersos geograficamente, e a 

respectiva apresentação de modo amigável para o operador, com recursos gráficos 

elaborados em IHM (Interfaces Humano-Máquina) e conteúdo multimídia.   

 O uso de IoT (Internet of Things), também é uma tecnologia aliada a um melhor 

desempenho na troca de informações entre coisas e em ambientes complexos, 

conforme Magrini (2018), todos os dias, “coisas” se conectem à Internet com 

capacidade para compartilhar, processar, armazenar e analisar um volume enorme 

de dados entre si. A Internet das Coisas é um paradigma que vem ganhando espaço 

rapidamente no cenário moderno das telecomunicações wireless, segundo Atzori, Iera 

e Morabito (2010).    

  Portanto, tendo em vista todos estes argumentos, este trabalho tem o intuito 

de abordar um estudo preliminar de supervisão de sistemas de manufatura a partir de 

compartilhamento de dados de produção em nuvem. 

 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

 Um dos grandes problemas da supervisão de sistemas produtivos é o fato que 

requerem conexões dedicadas com cada computador, além de acesso ao programa 

de gestão da máquina, dificultando a abrangência de supervisão.  

 Jurizato e Pereira (2002), descrevem que com o preço dos equipamentos de 

informática em queda, a indústria tem optado pela automação de processos via 

computador. Essa automação é feita por equipamento especifico chamado CLP 

(Controlador Lógico Programável). Como normalmente não existe uma interface entre 

operador de processo e CLP, usa-se um microcomputador da família PC com software 

específico para esta comunicação.  

 Conforme Sousa (2004), há um outro problema, que consiste na dificuldade de 

interconectividade entre os sistemas de fabricantes diferentes. Este problema é 

fortemente vinculado ao protocolo de comunicação e sua implamentação, não 

permitindo que o usuário implemente novos módulos de controle, que não pertençam 
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ao fabricante, ou até ao mesmo modelo do sistema principal. 

 Os motivos citados justificam um estudo de solução a este problema, de forma 

a permitir o acesso a dados de manufatura, sem a necessidade de intervir nos 

programas de controle das máquinas, e com funcionalidades de mobilidade e 

escalabilidade. 

 

 

1.2 HIPÓTESE 

  

 A hipótese para solução do problema é o uso de tecnologia de IoT em cada 

ponto de acesso a dados, com protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry 

Transport), que permite emitir dados formatados, podendo serem recolhidos por um 

sistema supervisório no mesmo protocolo, sem impactar o programa de gestão da 

máquina. Além disso, possibilitam que um maior número de pessoas tenha acesso 

aos dados, de forma fácil, como por exemplo um smartphone.  

 Conforme Martins e Zem (2015), a ideia do IoT consiste em poder conectar 

uma variedade de objetos sensores, smartphones, computadores e até objetos de uso 

mais comum entre si. Estes objetos geram um fluxo de dados e a conexão permite 

que eles transmitam estes dados para outro objeto no meio, formando assim a Internet 

das Coisas. 

 Torres, Rocha e De Souza (2016), relatam que o protocolo MQTT foi criado 

pela IBM, em 1999, é um protocolo aberto de mensagens projetado para comunicação 

M2M, na qual deve lidar com alta latência, instabilidade na comunicação e baixa 

largura de banda. O protocolo MQTT adota o protocolo TCP e o padrão de mensagens 

publisher/subscriber (publicador/assinante), onde todos os dados são enviados para 

um intermediário, chamado broker, que se encarrega de enviar as mensagens aos 

destinatários corretos. Esta estrutura permite desacoplar o produtor do cliente, assim, 

apenas o endereço do broker precisa ser conhecido, possibilitando a comunicação de 

um para um, um para muitos ou muitos para muitos. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 
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 O objetivo geral do trabalho foi o desenvolvimento de um estudo preliminar de 

supervisão de sistemas de manufatura a partir de compartilhamento de dados de 

produção em nuvem, através da montagem de um protótipo funcional para avaliar as 

funcionalidades de supervisão por IoT, utilizando o protocolo de comunicação MQTT 

e a internet Wi-Fi como meio. 

 Para atingir esta demanda, os objetivos específicos se apresentam como 

método para segmentar o objetivo principal que é proposto, de forma a regrar as 

atividades, sendo eles: 

a) estudar os protocolos para compartilhamento de dados em nuvem; 

b) estudar a aquisição de dados na máquina via IoT; 

c) definir um método para coleta de dados de manufatura industrial e disposição em 

nuvem; 

d) implementar um protótipo funcional para validar a hipótese do trabalho; 

e) analisar os resultados da implantação do protótipo frente a um sistema SCADA 

convencional; 

f) divulgar os resultados. 

 

Como resultados, se espera obter os dados de produção que serão coletados 

em diferentes pontos da manufatura e disponibilizados em nuvem, facilitando a coleta 

dos mesmos por um sistema supervisório, evitando a necessidade de acesso ao 

programa de gestão da máquina e permitindo a mobilidade tanto dos coletores de 

dados quanto do sistema supervisório, por utilizar acesso à internet via Wi-Fi como 

meio. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Para uma melhor compreensão, este trabalho foi dividido em duas partes. A 

primeira parte é a fundamentação teórica, que estarão relacionados tecnologias e 

conceitos que são extremamente necessários para o entendimento dos conceitos 

abordados neste trabalho. Já na segunda parte serão apresentadas pesquisas 

relacionadas, que traz os trabalhos já realizados pela comunidade cientifica com 

abordagem semelhante. 

 

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Esta sessão visa dar o embasamento teórico necessário para o 

desenvolvimento do projeto, esclarecendo os principais conceitos. A divisão está 

disposta em: controladores lógicos programáveis (CLP’s), redes industriais, sistemas 

supervisórios, internet das coisas, protocolo TCP/IP e internet, módulo ESP8266 

NodeMCU, protocolo MQTT e aplicativo supervisório remoto por MQTT (Adafruit). 

 

 

2.1.1 Controladores Industriais (CLP) 

 

 O CLP (Controlador Lógico Programável) é uma das ferramentas mais 

utilizadas no processo de automação industrial. É um computador que executa 

funções especificas para cada tarefa. O CLP foi primeiramente utilizado na empresa 

General Motors na década de 60, devido à necessidade de alterar processos de forma 

rápida e com menor custo (GONÇALVES, 2019).  

 Para Silva (2016), controlador industrial ou controlador lógico programável 

pode ser definido como um dispositivo de estado sólido, um computador industrial, 

capaz de armazenar instruções para o controle de um processo e a implementação 

de funções e blocos funcionais em um sistema (sequência lógica, temporização, 

contagem). Também realiza operações lógicas e aritméticas, manipulação de dados 

e comunicação em rede. A Figura 1 mostra a imagem de um controlador lógico 

programável da fabricante alemã Siemens, que é uma das marcas mais utilizadas em 
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todo mundo. 

 

Figura 1 – Imagem de um controlador lógico programável 

 

                                Fonte: Siemens (2020) 

 

 Ainda segundo Silva (2016), os controladores industriais vieram para substituir 

os comandos elétricos convencionais mais simples, internamente existe um 

microcontrolador que dispõe de sinais de entrada e saída binários. Em instantes 

discretos e durante determinado intervalo de tempo, ele executa um programa de 

controle e depois atualiza o valor dos sinais. As informações de entrada estão 

disponíveis a todo instante na sua interface, mas os sinais de entrada só serão 

copiados na memória, após a operação de leitura. A informação que foi gravada na 

memória de entrada é usada ao longo da execução do programa do usuário de 

controle. Essa operação do programa envia as informações para as saídas. Os sinais 

de saída computados na operação são copiados da memória de saída para interface 

de saída. O tamanho do programa é quem define o tempo de ciclo, pela complexidade 

e pela configuração do controle de execução do Controlador Lógico Programável.  

 Conforme Silva (2017), o CLP segue um ciclo de operações definido ao 

funcionar, primeiramente realiza a varredura dos dados de entrada, em seguida a 

varredura do programa e por último a varredura dos dados de saída, repetindo o ciclo 

durante todo seu funcionamento. O número de entradas varia de acordo com o 

fabricante, apresentando em CLP’s pequenos algo entre 5 e 20 entradas e algumas 

centenas em CLP’s maiores. O número de saídas geralmente é proporcional ao 

número de entradas. 
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 Na pesquisa mencionada por Barboza (2018), a Siemens lidera o ranking de 

fabricantes de CLP com 44% das respostas, enquanto a Rockwell está com 21%, 

Schneider aparece com 8% e outros com 20%. Fabricantes mais ligados com indústria 

de processos como Emerson, GE, ABB, também estão com percentuais baixos. No 

Brasil, existem outros fabricantes de CLP’s como a Altus, Weg e BCM.  

 Silva (2017), descreve que existem várias linguagens de programação, porém 

no caso de CLP’s, a mais utilizada é a linguagem Ladder, que é uma adaptação 

gráfica, para um melhor entendimento do usuário, possui um padrão de simbologia 

semelhante a um diagrama elétrico funcional. A Figura 2 mostra um exemplo de 

linguagem Ladder. 

 

Figura 2 – Exemplo da linguagem Ladder 

 

                                  Fonte: Silva (2017) 

 

 Em um diagrama lógico Ladder existem vários elementos lógicos e outros 

componentes dispostos ao longo de linhas horizontais, que por sua vez, são 

conectadas em cada extremidade por dois trilhos verticais, criando assim o formato 

genérico de uma escada. Os elementos de entrada ficam à esquerda do diagrama e 

representam contatos, que podem ser NA (normalmente abertos) ou NF (normalmente 

fechados), enquanto que à direita do diagrama ficam as cargas, que em geral são os 

elementos de saída. A energia é provida pelos trilhos verticais (SILVA, 2017). 

 As demais linguagens existentes são: 

a) texto estruturado (Structurad Text, Sigla ST); 

b) lista de instruções (Instruction List, sigla IL); 
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c) diagrama de blocos funcionais (Function Block Diagram, sigla FBD); 

d) sequencial gráfico de função (Sequential Function Chart, sigla SFC). 

 

 Todos os controladores lógicos programáveis são regidos pela norma IEC 

61131, para padronização das linguagens de programação. 

 

 

2.1.2 Redes Industriais 

 

 Lugli e Santos (2019), descrevem em seu livro que, as redes industriais 

surgiram para automatizar as linhas de processos contínuos (indústria de processo) e 

as linhas de processo discretos (indústria de manufatura).  

 Cada tipo de rede industrial possui suas particularidades e suas características 

específicas para o controle das informações industriais. A Figura 3 mostra a 

classificação, de acordo com a quantidade de informação, das redes industriais.  

 

Figura 3 – Gráfico das redes de comunicação industriais 

 

                          Fonte: Lugli e Santos (2019) 

 

 Ainda conforme Lugli e Santos (2019), atualmente existem alguns padrões 

diferentes de redes industriais no mercado, como: AS-I, DeviceNet, Profibus e 

FieldBus Fundation. As redes industriais possuem muitas vantagens sobre o sistema 

convencional, principalmente no nível físico, o que resulta em baixo custo de 

implantação e manutenção, tais como: menor quantidade de material (cabos, 

canaletas, suportes), menor mão de obra (instalação e manutenção), menor número 
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de dispositivos (módulos de entrada e saída), maior capacidade de I/Os (número de 

pontos por porta no CLP), maior flexibilidade para expansões futuras, maior 

interconectividade, que pode conectar a outras redes por meio de conversores de rede 

(Gateway), que é um adaptador de protocolos e serve para ligar redes de nível baixo 

para redes de alto nível. 

 Protocolo é um conjunto de regras que define o modo como se dará a 

comunicação entre as partes envolvidas, que pode ser por hardware ou software 

(MORAIS; LIMA; FRANCO, 2012). 

 Para Morais, Lima e Franco (2012), o modelo TCP/IP ou pilha de protocolos 

TCP/IP (que pode ser "comparado" ao modelo OSI). É um modelo em camadas, e não 

um protocolo em particular. Ainda segundo os autores, os protocolos mais utilizados 

são:  

a) TCP (Transmission Control Protocol), este é o principal protocolo para as 

comunicações da Internet desde o começo das redes, pois a maior parte dos 

protocolos de aplicação necessita de transmissões segura;  

b) IP (Internet Protocol), tem uma base da estrutura de comunicação da Internet. É 

um protocolo baseado no paradigma de chaveamento de pacotes, este protocolo 

possibilita o roteamento dos pacotes para que possam transitar pela rede e alcançar 

determinado destino, ele fica controlando o fluxo dos dados da grande rede e é 

responsável pela comunicação entre máquinas em uma estrutura de rede TCP/IP. Ele 

provê a capacidade de comunicação entre cada elemento componente da rede para 

permitir o transporte de uma mensagem de uma origem até o destino; 

 

2.1.3 Sistemas supervisórios 

 

 Conforme o artigo da Elipse Software (2019), os sistemas supervisórios, 

permitem que sejam monitoradas e rastreadas informações de um processo produtivo 

ou de uma instalação física. Tais informações são coletadas através de equipamentos 

de aquisição de dados e, em seguida, manipuladas, analisadas, armazenadas e 

posteriormente, apresentadas ao usuário. Hoje em dia os sistemas de automação 

utilizam tecnologias de computação e comunicação para automatizar a monitoração e 

controle dos processos industriais, efetuando coleta de dados em ambientes 

complexos, eventualmente dispersos geograficamente e a respectiva apresentação 
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de modo amigável para o operador, com recursos gráficos elaborados (interface 

humano-máquina) e conteúdo multimidia. A Figura 4 apresenta uma tela de um 

ambiente SCADA.  

 

Figura 4 – Tela de um ambiente SCADA 

 

                    Fonte: Elipse (2021) 

 

 Para permitir que isso ocorra, os sistemas de Supervisory Control and Data 

Acquisition (SCADA) identificam os TAGs1, que são todas as variáveis numéricas ou 

alfanuméricas envolvidas na aplicação, podendo executar funções computacionais 

(operações matemáticas, lógicas, com vetores ou strings) ou representar pontos de 

entrada/saída de dados do processo que está sendo controlado. Neste caso, 

correspondem as variáveis do processo real (temperatura, vazão, pressão, nível, entre 

outras), comportando-se como a ligação entre o controlador e o sistema. É com base 

nos valores dos TAGs que os dados coletados são apresentados ao usuário.  

 Além do sistema de supervisório da Elipse, existem outros como o FactoryTalk 

View SE da Rockwell Automation, iFIX da General Electric, InduSoft Web Studio da 

InduSoft, ProcessView da SMAR, ScadaBR (open source) da MCA Sistemas, 

SIMATIC Wincc da Siemens e o Vijeo Citect da Schneider Electric. 

 

 
1 TAG é uma abreviação de um nome mais significativo para a variável em questão. 
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2.1.4 Internet das Coisas, Protocolo TCP/IP e Internet 

 

 Machado (2018), relata que o termo Internet surgiu em meados de 1983, 

quando a ARPANET foi dividida em duas partes, a MILNET (Military Network), 

utilizada para fins militares, e uma versão civil da ARPANET. A palavra foi usada 

inicialmente para se referir de forma fácil à junção dessas duas redes, à sua 

internetworking. Devido à complexidade dos elementos envolvidos em sua 

implementação, não havia perspectiva de crescimento para a Internet. Porém, no 

início da década de 1990 ela foi liberada para utilização comercial e já no fim dos anos 

90 e início dos anos 2.000, o número de computadores conectados cresceu 

significativamente. Morais et al. (2012, p.42), definem a Internet como: 

 

[...] uma rede mundial de computadores ou terminais ligados entre si, que tem 
em comum um conjunto de protocolos e serviços, de uma forma que os 
usuários conectados possam usufruir de serviços de informação e 
comunicação de alcance mundial. 
 

 Conforme Santos et al. (2016), a Internet das Coisas (do inglês Internet of 

Things - IoT) surgiu dos avanços de várias áreas como, sistemas embarcados, 

microeletrônica, comunicação e sensoriamento. Em poucas palavras, a Internet das 

Coisas é uma extensão da Internet atual, que proporciona aos objetos do dia a dia 

(quaisquer que sejam), mas com capacidade computacional e de comunicação, se 

conectarem à Internet. A conexão com a rede mundial de computadores viabilizará, 

primeiro, controlar remotamente os objetos e, segundo permitir que os próprios 

objetos sejam acessados como provedores de serviços. Estas novas habilidades, dos 

objetos comuns, geram um grande número de oportunidades tanto no âmbito 

acadêmico quanto no industrial. 

Duas tecnologias de comunicação entre as várias que podem ser utilizadas 

para IoT são a Ethernet e o Wi-Fi. O padrão Ethernet (IEEE 802.3) foi oficializado em 

1983 pelo IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) e está presente 

em grande parte das redes locais com fio existentes atualmente. Sua popularidade se 

deve à simplicidade, facilidade de adaptação, manutenção e custo. Atualmente, 

existem dois tipos de cabos: par trançado e fibra óptica, que oferecem taxas de 

comunicação diferentes. O uso do padrão Ethernet é sugerido para dispositivos fixos, 

sem mobilidade. 
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 A tecnologia Wi-Fi é uma solução de comunicação sem fio bastante popular, 

pois está presente nos mais diversos lugares, fazendo parte do cotidiano de casas, 

escritórios, indústrias, lojas comerciais e até espaços públicos das cidades. Desde o 

seu lançamento em 1997, já foram propostas novas versões do padrão IEEE 802.11 

e, atualmente, a versão IEEE 802.11ac prevê taxas de comunicação de 600Mbps ou 

1.300Mbps. O Wi-Fi foi desenvolvido como uma alternativa ao padrão cabeado 

Ethernet e possui algumas vantagens, como alcance de conexão e vazão, o que o 

torna adequado para navegação na Internet em dispositivos móveis, como 

smartphones e tablets. A principal desvantagem do Wi-Fi é o maior consumo de 

energia, quando comparado com outras tecnologias de comunicação sem fio.  

Para Machado (2018), foi em 1970 que o primeiro protocolo foi finalizado, 

chamado de Network Control Protocol (NCP). Após um tempo um novo protocolo 

chamado, TCP/IP foi criado pra atender uma nova demanda de rede de arquitetura 

aberta. Ele foi dividido em dois protocolos diferentes, o Internet Protocol (IP) que 

fornecia apenas o endereçamento e o encaminhamento de pacotes e o TCP que se 

preocupava apenas com funcionalidades como o controle de fluxo e a recuperação de 

pacotes perdidos. A pilha de protocolos TCP/IP apresentou boa usabilidade e, por 

esse motivo e também por constituir uma arquitetura aberta, passou a ser utilizada 

por parte significativa dos desenvolvedores e fornecedores de soluções para a 

Internet. Por conta dessa adesão, ela foi adotada como a arquitetura de referência 

para a Internet, permanecendo dessa forma até então. 

 

2.1.5 Módulo ESP8266 NodeMCU 

 

 Conforme Thomsen (2016), o módulo ESP8266 NodeMCU é uma placa de 

desenvolvimento completa, que além do chip ESP8266 conta com um conversor USB-

serial e um regulador de tensão 3,3V. O módulo pode ser encaixado diretamente na 

matriz de contatos e não necessita de um microcontrolador externo para funcionar. 

Pode ser facilmente programado em linguagem LUA2. Possui 11 pinos de GPIO, 

protocolos de comunicação I2C, SPI e PWM, conector micro USB (Universal Serial 

Bus) para programação/alimentação e botões para reset e flash no módulo. A antena 

 
2 Lua é uma linguagem de programação poderosa, eficiente e leve, projetada para estender aplicações. Ela permite 

programação procedural, programação orientada a objetos, programação funcional, programação orientada a dados 

e descrição de dados. Disponível em: http://www.lua.org. 
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Wi-Fi já vem embutida no próprio chip ESP-12E. 

 Oliveira (2017), descreve que o microcontrolador ESP8266 da Espressif é um 

circuito totalmente integrado, com interfaces de I/O digitais e analógicas e, ainda, 

interface de rede Wi-Fi, com um processador de 32bits, com frequência de relógio de 

160MHz. O IDE (Integrated Development Environment) do Arduino pode ser usado 

para programar o módulo NodeMCU, ou qualquer módulo que utilize o 

microcontrolador ESP8266. E a maior parte dos exemplos e programas disponíveis 

para o Arduino pode também ser compilada e carregada nos módulos com esse 

microcontrolador. É necessário observar que existem diferenças no hardware. A maior 

delas diz respeito ao número de portas de entrada analógica. Enquanto os módulos 

Arduino normalmente tem quatro entradas analógicas, o ESP8266 tem apenas uma. 

A Figura 5 demonstra um módulo NodeMCU com ESP8266. 

 

Figura 5 – Módulo ESP8266 NodeMCU e sua pinagem 

 

         Fonte: Thomsen (2016) 

 

 Segundo Locatelli (2020), o módulo ESP8266 NodeMCU, é uma placa 

microcontroladora que realiza comunicação Wi-Fi sem a necessidade do uso de um 

módulo externo para isso. Na própria placa já vem embutido uma antena para realizar 

a comunicação por rede de internet Wi-Fi. Mas para que haja a conexão é necessário 

fazer a configuração dos dados de acesso a uma rede de internet no programa. A 

Figura 6 mostra um trecho do programa que faz a conexão com a internet Wi-Fi. 
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Figura 6 – Trecho da programação para acesso a uma rede de internet Wi-Fi 

 
             Fonte: Locatelli (2020) 

 

 

2.1.6 Protocolo MQTT 

 

 De acordo com Santos et al. (2016), o Message Queuing Telemetry Transport 

(MQTT), foi desenvolvido pela IBM no final dos anos 90, é um protocolo projetado para 

dispositivos extremamente limitados e utiliza a estratégia de publish/subscribe para 

transferir mensagens. O principal objetivo do MQTT é minimizar o uso de largura de 

banda da rede e recursos dos dispositivos. Além disso, o MQTT provê mecanismos 

para a garantia de entrega de mensagens. MQTT utiliza os protocolos das camadas 

de transporte e rede da arquitetura TCP/IP. O cabeçalho do protocolo MQTT pode ter 

tamanho fixo (dois bytes) ou variável. O MQTT consiste de três componentes básicos: 

o subscriber, o publisher e o broker. 

 Inicialmente dispositivos (subscriber) se registram a um broker para obter 

informações sobre dados específicos, para que o broker os avise sempre que 

publicadores (publishers) publicarem os dados de interesse. Os dispositivos 

inteligentes (publishers) transmitem informações para os subscriber, através do 

broker.  

 A Figura 7 ilustra um modelo de publicação e assinatura utilizando o protocolo 

MQTT para sensores IoT, e nela podem ser visualizadas todas as entidades presentes 
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na comunicação, sendo o broker, ao centro, e os clientes ao redor, representados 

pelos sensores, administradores e armazenadores da rede (MUCKENFUHS,2020). 

 

Figura 7 – Diagrama de blocos da conexão no protocolo MQTT 

 

                  Fonte: IBM (2021) 

 

 Barros (2015), descreve em seu artigo que a identificação das mensagens no 

MQTT se dá através de tópicos (topics), com níveis separados por barras (“/”) e os 

elementos da rede podem enviar diversos tópicos para o broker e subscritores podem 

escolher os tópicos que desejam subscrever. 

 Como exemplo Barros (2015), cita que, em uma rede de sensores, com 

inúmeros sensores distintos de temperatura e umidade que ficam publicando o valor 

do sensor como dado útil (payload) e identificando as mensagens com tópicos nos 

seguintes formatos:  

a) < area/ID_da_area/sensor/ID_do_sensor/temperatura>; 

b) < area/ID_da_area/sensor/ID_do_sensor/umidade>. 

 Nesta lógica, as possíveis publicações poderiam ser: 

a) < area/10/sensor/5000/temperatura>; 

b) <area/10/sensor/5000/umidade>; 

c) <area/10/sensor/5001/temperatura>; 

d) <area/20/sensor/4000/temperatura>. 

 Sendo que temos informações de duas áreas diferente (10 e 20) sendo geradas 

por quatro sensores (5000, 5001, 4000, 4001), onde cada sensor publica temperatura 

e umidade. 

 Qualquer cliente pode assinar estas mensagens, especificando exatamente o 
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tópico que deseja. Normalmente é mais interessante receber informações agrupadas. 

Por exemplo, para assinar todas as informações dos sensores de temperatura da área 

10, o seguinte tópico poderia ser usado: <area/10/sensor/+/temperatura>. 

 O “+” tem função de curinga, aceitando qualquer valor naquele nível do tópico. 

Existe também uma outra notação utilizando o símbolo “#”, que significa “qualquer 

coisa abaixo de determinado nível do tópico”. Então para ter acesso a qualquer valor 

de sensoriamento dentro da área 20, o tópico seria: <area/20/sensor/#>. 

 Tópicos que começam com “$” são considerados especiais, sendo geralmente 

reservados para uso interno do broker (<$SYS/broker/clientes/total>). 

 Ainda conforme Barros (2015), a conexão do cliente ao broker, seja ele 

assinante ou publicador, é originalmente feita via TCP, com opções de login (usuário 

e senha) e uso de criptografia. Todo processo de conexão estabelece também um 

nível de qualidade de serviço (QoS, de Quality of Service) desejado, indicando como 

deve ser a relação entre os elementos comunicantes. Existem três níveis de qualidade 

de serviço: 

 

a) QoS 0 (at most once): é o que conhecemos como “best effort”, ou melhor 

esforço. Assemelha-se ao protocolo de transporte UDP, onde não se tem 

confirmações de entrega de mensagem. Quem envia também não tem a 

obrigação de manter a mensagem armazenada para futuras retransmissões; 

b) QoS 1 (at least once): neste nível existe a confirmação de entrega de uma 

mensagem. Atende situações onde quem envia acaba gerando várias 

mensagens iguais possivelmente por um atraso na chegada de confirmação de 

recebimento. Neste caso, é garantido que uma delas terá o reconhecimento 

realizado. Note que existe um armazenamento da mensagem por parte de 

quem envia até a posterior confirmação; 

c) QoS 2 (exactly once): garante que a mensagem seja entregue exatamente uma 

vez, com envio de confirmações de recebimento e confirmações de 

recebimento de confirmações de recebimento (!). Parece confuso, mas não é, 

apenas existem confirmações nos dois sentidos, para tudo que é trafegado. 

Enquanto uma mensagem não é confirmada, ela é mantida. É um caso mais 

próximo do protocolo de transporte TCP. 
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2.1.7 Aplicativos supervisórios remotos por MQTT (Adafruit I/O) 

  

 Conforme Zuqueto (2017), o Adafruit IO é uma plataforma para IoT 

desenvolvida pela empresa internacional de eletrônica e embarcados Adafruit. O 

ecossistema da plataforma basicamente é composto por: broker MQTT, websockets, 

API, dashboard e bibliotecas para tornar a utilização de seus hardwares mais fáceis. 

 Para Locatelli (2020), o Adafruit IO é um sistema de armazenamento em 

nuvem, com esse serviço é possível exibir dados em tempo real enquanto online, 

realizar a leitura, o monitoramento e o controle de dados que estão sendo recebidos 

e transmitidos, além da possibilidade de enviar esses dados para sites e redes sociais 

como o Twitter. A ferramenta é gratuita.  

 A Figura 8 mostra uma dashboard3 desenvolvida na plataforma Adafruit IO. 

 

Figura 8 – Tela do ambiente Adafruit IO 

 

                       Fonte: Locatelli (2020) 

 

 Segundo Barros (2015), existem diversas implementações para clientes 

e brokers MQTT, open source ou não, e para diversas linguagens como Java, C, C#, 

Javascript e Python. No Windows, uma vez que o broker esteja instalado, para um 

caso simples de uso sem senhas, bastaria executá-lo. O broker usa a porta 1.883 e 

TCP (isto pode ser alterado via arquivo de configuração). 

 
3 Dashboard é um painel onde se busca concentrar o maior número de informações possíveis, primando por 

gráficos, desenhos e animações, assim como dados de um processo, com números claros e significativos. 
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 Zuqueto (2017), relata que para ter acesso na plataforma, primeiramente será 

preciso criar uma conta na plataforma Adafruit IO, um detalhe importante é o uso de 

uma Key que é utilizada para realizar a autenticação nos servidores da Adafruit. Você 

deverá encontrá-la em sua dashboard no ícone que remete a uma chave. Se deve 

copiar e substituir no código. 

 

 

2.2 PESQUISAS RELACIONADAS 

 

 Neste subcapítulo, seguem algumas pesquisas apresentadas de forma 

resumida que já foram realizadas e que têm algum tipo de relação com o presente 

estudo.  

 

 

2.2.1 Desenvolvimento de supervisório visando a integração entre variáveis 

Fieldbus e de sistemas de aquisição de dados 

 

 O artigo de Cardoso et al. (2020), aborda o desenvolvimento de um sistema 

supervisório capaz de comunicar-se com um OPC (Open Platform Communications) 

server, utilizado para integrar duas tecnologias diferentes de coleta de informações, 

formando um sistema de aquisição de dados. A primeira tecnologia é uma placa de 

aquisição de dados NI USB-6351 de padrão industrial, fabricada pela National 

Instruments, que se comunica via USB (Universal Serial Bus) e transmite os sinais de 

tensão e corrente de entrada do motor de indução trifásico a um computador. A 

segunda, utiliza o protocolo Fieldbus para transportar as informações de um transdutor 

de temperatura do tipo NTC_200, o qual foi acoplado a um transmissor de temperatura 

TT302, fabricado pela SMAR. A alimentação do transmissor é feita pela própria rede 

Fieldbus e as medições realizadas são transmitidas para um Controlador Lógico 

Programável, modelo DF63, da mesma fabricante, e por fim enviadas para um 

servidor próprio identificado como “Smar.hseoleserver.0”.  

 O supervisório foi desenvolvido através da linguagem C#, utilizando a 

plataforma Visual Studio, produzida pela Microsoft. Ele é responsável por executar a 

integração entre a placa de aquisição e o servidor. A tela principal desenvolvida pode 
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ser vista na Figura 9.  

 

Figura 9 – Tela do ambiente Visual Studio 

 

                             Fonte: Cardoso et al. (2020) 

 

 Para estabelecer a comunicação do supervisório com o servidor, o autor utilizou 

o protocolo OPC server. Nessa etapa do desenvolvimento, necessitou-se adicionar ao 

programa uma biblioteca externa, produzida pela Advosol Inc. A Figura 10 apresenta 

um esquemático referente à montagem de todo o sistema e as setas indicam o fluxo 

de informações. 
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Figura 10 – Esquemático do sistema desenvolvido 

 

                                  Fonte: CARDOSO et al. (2020) 

 

 Após a realização dos ensaios, o comportamento do supervisório pode ser 

estudado, tanto no recebimento dos dados vindos da placa de aquisição quanto no 

envio e recebimento de dados via padrão OPC. Após o início da execução do 

supervisório, os dados começaram a ser recebidos, na frequência estabelecida para 

a placa de 10kHz. O código calculou cada segundo, os valores de tensão e corrente 

entre o intervalo de 10 mil amostras e a partir daí realizou os cálculos das outras 

grandezas. Como forma de validação as tensões e correntes do motor, foram 

mensuradas por instrumentos apropriados e observou-se diferenças inferiores a 2% 

entre as referências e os valores vistos no supervisório. 

 Uma das preocupações presentes no desenvolvimento do software estava 

relacionada ao seu custo de execução. Não seria interessante um programa capaz de 

adquirir dados e estabelecer comunicação com um servidor que fosse extremamente 

“pesado” para o processador ou que deixasse o computador lento. Durante a 

execução do programa, constatou-se o excelente desempenho por parte do 

supervisório. Com o uso de apenas 8% da CPU do computador, a capacidade de 

processamento da máquina não foi comprometida.  

 Os autores analisaram os resultados, que demonstrou o correto funcionamento 

do programa, também cumpriu com a demanda de acessar os dados de temperatura 

presentes no servidor e também de escrever novos dados referentes ao motor. Dessa 

forma, qualquer computador ou controlador com acesso ao sistema cliente/servidor 

OPC, conectado à mesma rede utilizada, poderia ter acesso aos dados.   
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2.2.2 Sistema ciber físico aplicado ao chão de fábrica com aquisição de dados 

para armazenamento em nuvem para aplicação na estrutura da indústria 4.0 

 

 Estre trabalho aborda como realizar a manipulação e a verificação remota de 

uma célula automatizada, por meio de uma página de webserver com protocolo IP 

através de um PLC, para que os dados obtidos possam ser armazenados em nuvem. 

 O sistema utilizado pelos autores Lopes, Mendes e Conceição (2017), na 

adaptação, é um conjunto mecânico para a separação de peças, com o auxílio de um 

atuador pneumático de dupla ação e uma unidade de conservação. As peças são 

abastecidas manualmente e após o botão ser pressionado, faz com que as válvulas 

direcionais e temporizadoras atuem, acionando o cilindro para a retirada da primeira 

peça para o coletor. Com o retorno do cilindro à posição inicial, automaticamente a 

próxima peça desce para o posicionamento de uma nova extração.  

 No sistema ciber físico os autores desenvolveram uma célula automatizada de 

abastecimento de peças metálicas, com o auxílio do conjunto mecânico e seus 

componentes utilizados na situação inicial, com o objetivo de melhorar a estrutura do 

sistema, um painel com comando elétrico e a inserção de um controlador lógico 

programável foram adicionados ao dispositivo. O CLP utilizado foi o S7-314 2PN/DP 

onde permite a interação com o sistema a partir de entrada e saída de dados. A Figura 

11 mostra a estrutura utilizada para obtenção dos dados.  

 

Figura 11 – Disposição da estrutura para obtenção dos dados do trabalho de Lopes 

et al. 

 

                 Fonte: Lopes, Mendes e Conceição (2017)  
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 Os autores redefiniram as condições de funcionamento do processo conforme 

os seguintes estágios: 

a) alimentação elétrica e pneumática; 

b) alimentar o dispositivo com peças metálicas; 

c) se o sensor (1B1 = 1) e o botão de start for acionado (1S1=1) o atuador 1A1 deverá 

avançar; 

d) ao avançar 1A1 deverá temporizar 5 segundos e após o tempo o atuador deverá 

recuar; 

e) após o recuo a próxima peça se posiciona para o novo ciclo.  

  

 A montagem, respeitando as etapas do funcionamento aplicadas no leiaute 

físico, pode ser compreendida pela Figura 12. 

 

Figura 12 – Imagem da célula de manufatura do processo 

 

                                        Fonte: Lopes, Mendes e Conceição (2017) 

 

 Para monitorar o sistema foi criado um mapeamento de entradas e saídas onde 

um controlador identifica as entradas: botão start 1S1, sensor 1B1 e pressostato 0B1. 

E as saídas: avança 1A1 (1M1) byte %0136.0 e recua 1A1 (1M2) byte %0136.1.  

 O sistema foi desenvolvido no software STEP 7 Professional TIA Portal V13 

(Totally Integrated Automation), no qual foi efetuado a conexão da rede discreta entre 

o PLC (IP número 192.168.0.1) e o computador (IP número 192.168.0.5) conforme a 

Figura 13. 
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Figura 13 - Identificação do protocolo de endereço IP com base de dados da CPU no 

projeto de Lopes et al. 

 

                       Fonte: Lopes, Mendes e Conceição (2017) 

 

 Os autores conseguiram fazer com que o sistema ciber físico operacional, após 

a instalação do webserver, permitisse através do browser do aplicativo Internet 

Explorer, a aquisição dos dados físicos de forma remota. Com isso, possibilitou 

acessar a frequência de atuação dos cilindros, manipular as variáveis de entrada e 

verificar o estado lógico das saídas, sem a necessidade de um computador com o 

software STEP 7 Professional TIA Portal V13 para a sua verificação. Após a 

implementação do webserver, os dados das variáveis ficaram disponibilizados em um 

browser de internet possibilitando o seu acesso por qualquer dispositivo conectado à 

rede de internet. Através do estudo efetuado, os autores avaliaram que o webserver 

atende as necessidades dos conceitos utilizados pela internet das coisas, baseada no 

conceito de Indústria 4.0.  

 Com os resultados obtidos será possível visualizar e alterar os dados físicos 

através de softwares de simulação vinculados a Fábrica Digital, MES (Manufacturing 

Execution Systems) e ERP (Enterprise Resource Planning), podendo assim melhorar 

a gestão dos processos e recursos. Também será possível conectar os dados 

aquisitados em aplicativos de smartphones ou aplicações de computadores dentro da 

estrutura de rede de internet das coisas e serviços, por empresas que hospedam 

informações com segurança de dados de fábricas inteligentes e empresas que 

oferecem serviços virtuais. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Neste trabalho foi estudado uma forma mais simples e eficiente de fazer com 

que a supervisão de sistemas de manufatura industrial se torne mais escalável. Em 

outras palavras, é fazer com que os dados de uma manufatura sejam entregues para 

um maior número de pessoas que necessitam acessá-los, de forma simples e objetiva, 

a qualquer hora ou lugar.  

 Para realizar o trabalho a seguinte metodologia foi usada para comprovar a 

eficácia do estudo. Foi utilizada a prototipagem, que é uma forma de transferir ideias 

no âmbito conceitual para a realidade. O protótipo foi utilizado em um ambiente 

controlado e testará a veracidade dos dados coletados.  

 Utilizando IoT em cada ponto de acesso aos dados, com protocolo MQTT, os 

dados de produção obtidos serão compartilhados em nuvem, para que um sistema 

supervisório no mesmo protocolo possa capturar as informações sem impactar o 

programa de gestão da máquina. 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

  A pesquisa é um experimento de laboratório e tem caráter qualitativa, 

exploratória e experimental, visto que pretende montar um protótipo em ambiente 

controlado, observar e analisar o objeto de estudo, buscando explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito. 

 

 

3.2 UNIVERSO DE ABRANGÊNCIA DA PESQUISA 

 

 O estudo desenvolvido neste trabalho mostra que o método poderá ser 

aplicado em qualquer ambiente industrial contendo linha de produção com ciclos 

repetitivos, máquinas com ciclos contínuos, toda manufatura que necessite de acesso 

aos dados de produção. Também pode ser adaptado em ambientes domésticos visto 

que a tecnologia utilizada serve para área da domótica4. 

 
4 Domótica é uma tecnologia recente e é responsável pela automatização de todos os recursos habitacionais. 
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3.3 MÉTODO APLICADO 

 

 O presente trabalho visa reunir os métodos aplicados para chegar ao resultado 

desejado. A primeira ação, foi a construção de um protótipo em uma matriz de 

contatos, com a finalidade de demonstrar, através de experimentos, as 

funcionalidades obtidas pelo sistema de monitoramento.  

 Utilizando o módulo ESP8266 NodeMCU em cada terminal de acesso aos 

dados, com protocolo MQTT, os dados de produção obtidos através de sensores 

chegam ao microcontrolador que se conecta na rede de internet, através de uma rede 

sem fio e envia os dados coletados para um broker, que é o responsável por gerir as 

publicações e as subscrições do protocolo MQTT. Após os dados serem enviados ao 

broker, eles estarão disponíveis e poderão ser acessados por todos os 

administradores do processo de manufatura a qualquer hora ou lugar, necessitando 

apenas de um sinal de rede de internet e de um sistema supervisório, que utiliza o 

mesmo protocolo de comunicação MQTT, instalado em qualquer computador, mobile 

ou tablet. 

 O sistema supervisório conta com uma tela gráfica que foi desenvolvida para 

que as informações fiquem expostas de forma nítida e de fácil entendimento, nela é 

demostrada todas as informações vindas do início do processo. Caso seja necessária 

alguma intervenção no processo produtivo, a mesma poderá ser feita através do 

supervisório. 

 A Figura 14 é um mapeamento de como o método será implementado. 
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Figura 14 – Metodologia implementada 

 

                               Fonte: Autor (2021) 

 

Uma vez estando disponíveis várias tecnologias para processos de produção, 

tratamento das informações e de gestão industrial, especificar as ferramentas 

adequadas para coleta de dados e monitoramento de chão de fábrica para 

manufatura discreta, pode se tornar um diferencial competitivo para essas indústrias.

 A primeira camada desta metodologia trata de sensoriamento dos 

equipamentos da manufatura, os equipamentos que podem ser analisados são 

diversos, podem ser do mais simples ao mais complexo, como por exemplo uma 

furadeira convencional que necessite saber quantas peças são furadas por hora. Para 

coletar esta informação seria necessário apenas um sensor com sinal digital, que 

acionaria quando a peça passasse pelo seu campo de atuação, ele emite a resposta 

a um impulso de forma binária, sim ou não, 0 ou 1, ligado ou desligado. O sinal vai 

para o microcontrolador, que faz o processamento do dado de acordo com o programa 

implementado. Os sensores digitais mais comuns utilizados nas industrias são do tipo 
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indutivo, capacitivo, magnético e fotoelétrico. Em máquinas um pouco mais complexas 

como prensas, injetoras, fornos contínuos ou máquinas CNC (Controlador Numérico 

Computadorizado) se pode obter informações como variação de nível, temperatura, 

humidade, pressão, velocidade, fluxo e variação de posição, através de 

sensoriamento com sinal analógico, que geram respostas elétricas que variam dentro 

de uma faixa de atuação determinada, e podem ter qualquer valor dentro dela. Existem 

uma vasta gama de sensores analógicos no mercado industrial, os mais utilizados são 

potenciômetros, acelerômetro, flexores, piezoelétrico e ultrassom. 

Na segunda camada de aplicação da metodologia temos o microcontrolador, 

esse componente tem a finalidade de receber o sinal vindo dos sensores para fazer o 

processamento e depois enviá-los ao destino que lhe foi definido. Existem diversas 

placas de desenvolvimento microcontroladas hoje em dia, uma das mais comuns são, 

Arduino uno, Raspberry pi, ESP8266 NodeMCU. Todos têm características 

semelhantes, mas em cada uma delas existem peculiaridades que devem ser levadas 

em consideração na escolha para o projeto. 

A terceira camada se refere a comunicação da segunda camada com a rede 

de internet, este meio de transmissão pode ser feito através de cabo com pares de 

fios, cabo coaxial, fibra óptica, transmissão por satélite e transmissão sem fio, sendo 

o Wi-Fi o mais usado para esse tipo de transmissão. 

A quarta camada é onde os dados podem ou não ficar armazenados em uma 

memória, como a metodologia do projeto trata de compartilhamento de dados em 

nuvem, podemos destacar a existência de várias plataformas que realizam estes 

serviços de broker,  como HiveMQ, Mosquito e Adafruit, estes são apenas algumas 

das opções de serviços de compartilhamento de dados em nuvem, que atuam nesta 

camada agenciando as mensagens (brokers), se limitando a conduzi-las a um destino, 

quando requerido seu recebimento. 

A quinta e última camada destina-se a plataforma de interação do humano com 

os dados da manufatura. Nestes aplicativos são construídos dashboards, que são 

painéis de controle que expõe informações de forma simplificada e ajudam na tomada 

de decisões rápida em um negócio. Se pode destacar alguns aplicativos que 

disponibilizam dashboards, como o Elipse, Eclipse, Adafruit I/O e MQTT Dash, 

algumas já estão disponíveis na versão para Android.  
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4 RESULTADOS 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos após testar o protótipo proposto 

nos estudos, sendo que, primeiramente, são apresentadas as funcionalidades do 

mesmo. 

Nosso cenário de ensaio refere-se a uma célula de produção fabril com duas 

máquinas injetoras, onde a coleta dos dados de produção era feita de forma manual. 

Isso deixa a supervisão da manufatura deficiente de dados com extrema importância. 

A Figura 15 mostra o tipo de máquina utilizada no cenário de ensaio. 

 

Figura 15 – Imagem das Máquinas Injetoras da produção 

 

                          Fonte: Autor (2021) 

 

Aqui serão chamadas de Máquina 1 e Máquina 2, onde cada uma delas será 

monitorada através de sensores que enviam sinais digitais até o módulo ESP8266 

NodeMCU, que está devidamente programado para fazer a interatividade de 
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comunicação com o broker, que neste caso é o da Adafruit IO. Utilizando a 

comunicação com protocolo MQTT e por meio de transmissão via rede de internet Wi-

Fi a comunicação acontece de forma simples. No projeto os botões (push buttons) 

fazem o papel dos sensores, simulando as entradas digitais e o LED indicará a saída 

digital acionada. Os sinais monitorados serão iguais para as duas máquinas e farão 

as leituras de máquina ligada/desligada e contagem de peças conforme o acionamento 

do push button relacionado a cada peça. Na Máquina 1 podem ser produzido dois tipos 

de peças, denominadas de A e B, já na Máquina 2 as peças que podem ser produzidas 

são chamadas de C e D. O LED vermelho enquanto ligado indica para produção que 

a máquina deve ficar parada, pois é uma ordem que vem diretamente da gestão. A 

Figura 16 mostra a configuração da montagem do circuito realizada na matriz de 

contatos com as funções de cada push button e do LED. O módulo ESP8266 

NodeMCU foi utilizado por possuir alta velocidade de processamento, boa capacidade 

de comunicação por meio da rede de internet Wi-Fi e fácil programação através da 

IDE do Arduino.     

 

Figura 16 – Layout do protótipo e funções dos push button e LED. 

 

           Fonte: Autor (2021) 
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O comando de acionamento do LED de parada da máquina e visualização das 

outras variáveis de processo está sendo determinado e monitorado pela gestão de 

supervisão da produção. O acompanhamento do processo produtivo das duas 

máquinas é feito simultaneamente na plataforma da Adafruit IO, através de um painel 

de controle gráfico (dashboard), que foi desenvolvido especificamente para expor as 

informações de forma simples e objetivas. A Figura 17 mostra a dashboard elaborada 

para o monitoramento simultâneo dos dados de produção das duas máquinas 

injetoras. 

 

Figura 17 – Layout da dashboard para supervisão do sistema de manufatura. 

 

               Fonte: Autor (2021) 

 

A tela de monitoramento ficou dividida na região central e cada lado monitora 

os dados de suas respectivas máquinas. Sendo que no lado esquerdo está a máquina 

1 e no lado direito a máquina 2. 

Na parte superior esquerda da dashboard temos um botão (ON/OFF) virtual 

(toggle), quando ele é acionado, liga um LED de sinalização vermelho na máquina 

para informar que a mesma deve permanecer parada, ou sem necessidade de 

produzir. 

Abaixo desse botão, temos dois mostradores que registram a quantidade de 

peças A e B produzidas, o valor vai sendo incrementado através do acionamento do 

push button que está fazendo o papel de sensor de contagem de acordo com a 

produtividade da máquina. 

Logo abaixo, o gráfico registra o tempo de produtividade e ociosidade da 
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máquina. Na parte superior central, fica localizado um mostrador textual que altera sua 

escrita de ON para OFF, conforme o estado em que a máquina se encontra, 

informando se ela realmente está ligada ou desligada. 

Finalmente, se tem um sinalizador que muda sua cor conforme o estado da 

máquina, verde para máquina ligada e vermelho para máquina desligada, tendo como 

função auxiliar visualmente a parada da máquina. 

Os mesmos dados se repetem para o monitoramento da máquina 2, ambas têm 

os mesmos processos, a única diferença é a peça produzida, que no caso da máquina 

2 é fabricada a peça C e D.   

Também foram criadas mais duas dashboard, uma para cada máquina, onde 

se pode analisá-las separadamente. Através da dashboard também se pode 

implementar outras funcionalidades, de acordo com a necessidade da gestão. A Figura 

18 mostra a configuração das outras telas desenvolvidas. 

 

Figura 18 – Dashboard especifica para cada máquina. 

 

                                   Fonte: Autor (2021) 

 

 A plataforma Adafruit IO permite o acesso as dashboard, o login é simples e 

pode ser feito de qualquer computador, celular ou tablet. Além de múltiplos pontos de 

acesso simultâneos para mesma tela de informações, que só é possível por utilizar 



44 

 

protocolo de comunicação MQTT. A plataforma também permite o monitoramento a 

qualquer hora ou local, desde que haja uma rede de internet.  

Após o protótipo ter sido montado de acordo com a Figura 16, e submetido aos 

testes de simulação do ambiente fabril em um ambiente controlado, nota-se que foi 

possível constatar que houve um funcionamento satisfatório, conforme os dados 

amostrados na Figura 17, que é a tela do sistema supervisório onde as informações 

vindas do broker são visualizadas e lidas instantaneamente. Tendo em vista que, a 

proposta do trabalho é o estudo preliminar de supervisão de sistemas de manufatura 

a partir do compartilhamento de dados de produção em nuvem. 
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5 ANÁLISE 

 

Utilizando técnicas semelhantes aos trabalhos de Desenvolvimento de 

supervisório visando a integração entre variáveis Fieldbus e de sistemas de aquisição 

de dados, do autor Cardoso et.al (2020) e também do trabalho de Sistema ciber físico 

aplicado ao chão de fábrica com aquisição de dados para armazenamento em nuvem 

para aplicação na estrutura da indústria 4.0 dos autores Lopes, Mendes e Conceição 

(2017), conseguimos desenvolver e simular o protótipo, que apresentou um avanço 

para o controle da gestão de produção, se comprovando como um poderoso 

instrumento que facilitará a disponibilidade de informações importantes para a cadeia 

de gestão. Podendo tomar decisões sobre a manufatura que está sendo analisada 

independentemente do local onde se encontrem, mantendo a sequência de atividades 

produtivas da empresa do melhor modo possível. 

Comparando a execução deste projeto com a prática utilizada para aquisição 

dos dados anteriormente no nosso senário de ensaio, compõe-se a Tabela 1, que traz 

esta análise comparativa. 

 

Tabela 1 – Comparação da coleta de dados manual e protótipo desenvolvido. 

Parâmetros comparados Coleta dados manual Coleta dados protótipo 

Tempo de máquina 
parada 

Inexistente Indicado no gráfico 

Tempo de máquina 
produzindo 

Inexistente Indicado no gráfico 

Número de peças 
produzidas 

Anotação horária pelo 
operador 

Dado indicado a cada 
peça produzida 

Disponibilidade de 
visualização dos dados 

Horária Enquanto equipamento 
estiver ligado 

Erro na coleta dos dados Existente Inexistente 

Erro no lançamento dos 
dados 

Existente Inexistente 

Manipulação dos dados Existente Inexistente 

Forma de visualização dos 
dados 

Folha impressa Tela gráfica interativa 

Fonte: Autor (2021) 

 

Analisando as diferenças, se pode confirmar que a funcionalidade do protótipo 

conseguiu suprir a carência de aquisição e supervisão dos dados na manufatura. 

Tendo em vista que anteriormente existia pouca coleta de informações de produção, 
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e no novo cenário implementado houve um aumento significativo de parâmetros a 

serem analisados, bem como a mobilidade e a facilidade da leitura e interpretação dos 

mesmos, devido a tela de monitoramento gráfico.  

Todos os equipamentos e recursos utilizados na construção do protótipo, como 

módulo ESP8266 NodeMCU, o agente de entrega e recebimento (Broker) e a 

plataforma de acesso as dashboards, ambas da empresa Adafruit, demonstraram um 

bom funcionamento pois se mantiveram estável em toda simulação, não apresentando 

nenhuma perda na coleta de dados.  

O módulo ESP8266 NodeMCU, se confirmou como uma ferramenta muito útil, 

pois já vem com uma tecnologia embarcada para acessar a rede de internet Wi-Fi e 

seu preço de mercado é competitivo, tornando-se uma opção viável para instalação 

em larga escala na indústria, porem tem limitações quanto ao número de entradas 

analógicas, contendo apenas uma. 

O software desenvolvido tem algumas limitações, por ser a versão gratuita, mas 

cumpriu com êxito todas funções destinadas para o trabalho. 

Este protótipo tem possibilidade de ser implementado em outros ramos como, 

comércio, agroindústria e nas automações residenciais, pois tem grande facilidade de 

adaptação em cada cenário. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi realizado o estudo preliminar de supervisão de sistemas de 

manufatura a partir de um protótipo de compartilhamento de dados em nuvem, tendo 

em vista que muitas empresas obtêm pouca aquisição das informações do seu 

processo produtivo além da impossibilidade de escalabilidade e da mobilidade do 

supervisionamento do sistema da manufatura.  

Como solução para essa problemática foi desenvolvido e testado um protótipo 

funcional que coleta as informações do processo de produção e os envia para um 

agenciador (broker) que fica na rede internet, em seguida, roteia essas mensagens 

para os clientes subscribers, caso eles tenham assinado o mesmo tópico para 

receber as mensagens. Tudo é feito sem a necessidade de intervenção ao software 

original da máquina, pois é um protótipo completamente evasivo.  

O protótipo utiliza o módulo ESP8266 NodeMCU, que em todo o período de 

simulação alcançou a maioria dos resultados esperados, coletando a quantidade de 

peças produzidas de acordo com cada modelo, o status de máquina e a indicação de 

parada da máquina por ordem da supervisão.  

A interface gráfica (dashboard), facilitou a visualização e a interpretação das 

informações coletados, além disso, por meio de um gráfico apresenta em uma escala 

de 24 horas o tempo em que a máquina trabalhou ou ficou parada. Foram encontradas 

algumas limitações para criação das dashboards, pois o modelo gratuito que a 

plataforma da Adafruit IO disponibiliza, bloqueia algumas funções e ferramentas de 

desenvolvimento.   

 A comunicação por meio de internet Wi-Fi aliado com o uso do protocolo MQTT 

se mostrou extremamente útil, tendo em vista que não é necessário a utilização de 

cabos para realizar comunicação entre os equipamentos e o próprio dispositivo mobile 

pode servir como roteador do sinal de rede de internet, consequentemente ajudando 

na mobilidade e na escalabilidade de quem recebe as informações com dados 

lançados instantaneamente, evitando erros de coletas. 

 O presente estudo foi realizado em ambiente simulado e utilizou os 

conhecimentos adquiridos no decorrer do Curso Superior de Tecnologia em 

Automação Industrial, realizado na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, 

tendo como componentes curriculares: Sistemas de Supervisórios; Programação; 
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Eletrônica digital; Microprocessadores; Metodologia Cientifica; Redes Industriais de 

Comunicação, entre outras. 

 Como possibilidades para o futuro, poderá ser realizada a implementação de 

monitoramento para outras áreas da manufatura, como por exemplo para o setor de 

manutenção, que receberá um chamado instantâneo direto da máquina que necessita 

de reparos, agilizando o processo de manutenção e consequentemente o processo 

produtivo da manufatura. 
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