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Resumo 

 Este trabalho apresenta, de forma parcial, o projeto de iniciação científica 

denominado “A nova indústria e suas tecnologias: Computação na Nuvem, IIoT e Big 

Data / Analytics” que, com base também em outras habilitações da chamada “Indústria 

4.0” que observam o princípio de sustentabilidade, visa desenvolver um protótipo de 

‘Fábrica Inteligente’ capaz de otimizar recursos energéticos por meio de tratamento dos 

dados fornecidos pela planta.      

2. Introdução 

Após dois séculos de produção industrial, os empresários e os governos 

começaram a debater a indústria do futuro, incorporando tecnologias que permitam a 

produtividade e a redução de custos. A digitalização, os sistemas ciberfísicos (integração 

e comunicação entre os softwares e os hardwares), a realidade aumentada, a 

computação na nuvem, a internet das coisas industriais e as máquinas inteligentes são 

exemplos de tecnologias agregadas ao processo de produção industrial. A isto, deu-se o 

nome de “Indústria 4.0” - em referência à 4º Revolução Industrial -, de “Manufatura 

Avançada” ou de “Made in China”, no conceito alemão, estadunidense e chinês, 

respectivamente (ALMEIDA et al., 2018). 

Para exemplificar o potencial das aplicações de habilitações da Indústria 4.0, vale 

citar a experiência da Sears, uma rede de lojas de departamento norte americana que, 

por meio de soluções de Big Data Analytics, reduziu consideravelmente a defasagem 

entre o tempo ideal para a recepção de suas promoções pelos clientes e o tempo de sua 

efetiva execução. Segundo Phil Shelley, Diretor-Chefe de Tecnologia da empresa: 

[…] the time needed to generate a comprehensive set of promotions 
dropped from eight weeks to one, and is still dropping. And these 
promotions are of higher quality, because they’re more timely, more 
granular, and more personalized. Sears’s Hadoop cluster stores and 
processes several petabytes of data at a fraction of the cost of a 
comparable standard data warehouse. (HARVARD BUSINESS REVIEW, 
2012, p.7)   

No Brasil, no entanto, a difusão das ferramentas habilitadoras do universo 4.0 

encontra diversas complicações, ligadas a uma série de fatores da esfera política e 

econômica. Entre elas, a fragilidade da infraestrutura de telecomunicações brasileira, a 



falta de normalização técnica, regulamentação adequada e trabalhador qualificado, bem 

como o alto custo de implantação e o desconhecimento quanto ao retorno do 

investimento. Tais complicações sintetizam as principais barreiras internas à adoção de 

tecnologias digitais que poderiam tornar o país mais competitivo (CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2016). 

Apesar de todos os entraves para a implantação de fábricas inteligentes no país, 

algumas iniciativas baseadas nos conceitos de “Indústria 4.0”, desenvolvidas na 

Volkswagen do Brasil, estão gerando redução de custos e vantagens competitivas para 

a empresa (MENDES et al., 2017). Segundo pesquisa realizada pela Confederação 

Nacional da Indústria, para 66% das empresas consultadas: 

[…] o custo de implantação é a principal barreira interna à adoção de 
tecnologias digitais. Praticamente empatadas em segundo lugar têm-se a 
falta de clareza na definição do retorno sobre o investimento e a estrutura 
e cultura da empresa, com, respectivamente, 26% e 24% de assinalações. 
(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2016, p.10).  

Nesse contexto, parte considerável da indústria considera que a promoção de 

políticas de modernização da infraestrutura digital, de capacitação do trabalhador e o 

estabelecimento de linhas de financiamento específicas, tem o potencial de abrir caminho 

para uma implantação cada vez mais efetiva de indústrias modernas no Brasil 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2016). 

 Com base nas experiências brevemente abordadas, a aplicação da “Indústria 4.0” 

capacitaria o Brasil para o novo paradigma de produção, maximizando sua produtividade, 

eficiência, eliminando erros, reduzindo custos e posicionando o país de forma efetiva no 

combate a poluição global. Com efeito, fazendo com que a manufatura brasileira atinja o 

status de ‘Fábrica Inteligente’.  

 O desenvolvimento integral do presente projeto, que pretende contribuir com a 

difusão do tema, conscientizando sobre os benefícios da inclusão do novo modelo de 

manufatura, é distribuído, a princípio, em cinco eixos de pesquisa, que correspondem, 

parcialmente, às habilitações da “Indústria 4.0”, mais especificamente, Big Data, IoT, 

Computação em Nuvem, Sistemas Ciberfísicos, e Inteligência Artificial. Cabe ressaltar 

que as demais habilitações tomarão lugar em pesquisas posteriores. 



Os presentes autores integram o eixo responsável pelo desenvolvimento de 

soluções de Big Data, parte essencial para uma aplicação efetiva de qualquer 

empreendimento com base no novo momento de transição industrial. Portanto, este 

trabalho se encarrega apenas da progressão das pesquisas realizadas no âmbito do eixo 

citado, bem como a metodologia empregada, desenvolvimento e resultados preliminares. 

 Em um primeiro momento, os objetivos gerais são explicitados para contextualizar 

e introduzir àqueles pertencentes às aplicações do Big Data. A seção de metodologia 

contextualiza a posição estratégica da habilitação citada no protótipo e descreve o 

processo de aproximação com a tal ferramenta. O desenvolvimento conta com uma 

abordagem das prerrogativas gerais que orientam o projeto integralmente. Por fim os 

resultados preliminares são apresentados e algumas considerações que orientarão o 

futuro desenvolvimento da pesquisa são colocadas. 

3. Objetivos 

Neste projeto de iniciação científica, o objetivo geral será o desenvolvimento de 

um protótipo de ‘Fábrica Inteligente’, fazendo uso da planta didática PD3 da Smar 

Automação Industrial e aplicando as habilitações que, juntas, formam o conceito de 

“Indústria 4.0”: Computação na Nuvem, IoT, Big Data Analytics, Inteligência Artificial, 

Sistemas Ciberfísicos, Manufatura Digital, Manufatura Aditiva e Segurança Digital.  

Dentre outros objetivos vislumbrados com a realização integral do trabalho, se 

encontram a possibilidade de disponibilizar uma estrutura em laboratório para a aplicação 

de atividades didáticas e de pesquisas relacionadas ao tema na FATEC Itaquera, bem 

como estabelecer um direcionamento para a realização de trabalhos com foco em 

automação hospitalar enraizada nos conceitos da chamada “4ª Revolução Industrial”. 

No que diz respeito aos objetivos específicos que circundam a pesquisa de 

ferramentas de Big Data, tomam lugar a necessidade, no mundo contemporâneo da 

manufatura e negócios industriais, de captar e analisar uma imensa quantidade de dados, 

seja para maximizar o tempo de produção, a qualidade dos produtos, o esforço de venda 

ou mesmo para possibilitar a customização do bem, segundo informações geradas pelos 

clientes. Ferramentas capazes de analisar e processar Big Data, correspondem a 



dinâmica dos negócios da atualidade, se fazendo imprescindível para um investimento 

que se pretende competitivo.    

4. Metodologia 

No que tange as habilitações do conceito de “Indústria 4.0” e suas aplicações, 

serão analisados os dados advindos de sensores se pressão e temperatura, por 

comunicação remota e em nuvem, para o processamento e geração de padrões por meio 

de ferramenta Big Data. Espera-se que o processo possibilite informações de valor a 

respeito das vantagens e limitações do protótipo de ‘Fábrica Inteligente’, que poderá ser 

aplicado a um ambiente industrial e hospitalar. 

O armazenamento e processamento do que é esperado ser o grande volume de 

dados provenientes dos diversos sensores empregados, se fará por meio do Apache 

Hadoop, ferramenta amplamente utilizada na análise de Big Data. Este framework 

permite a criação de clusters. 

A escolha de tal ferramenta se deu diante da necessidade de lidar com dispositivos 

de baixo custo. Ademais, sendo o Apache Hadoop um framework open-source e 

considerando sua portabilidade para os mais variados tipos de hardwares (de baixo 

custo), sua seleção se fez natural.  

A aproximação com tal ferramenta teve início por meio de cursos EAD gratuitos, 

de caráter introdutório que se mostraram de grande utilidade quanto ao conhecimento 

estrutural e de funcionamento do Apache Hadoop e o excitamento das primeiras ideias 

de aplicação, resumidas na possibilidade de fazer o mapeamento e redução das 

informações de valor provenientes dos sensores em pares de dados relacionados entre 

si.   

5. Desenvolvimento 

As pesquisas e trabalhos serão também orientados pelos eixos temáticos de 

sustentabilidade e de Inteligência Artificial. Tais orientações são de extrema importância 

no contexto da “4ª Revolução Industrial”, uma vez que variáveis como a escassez de 

recursos naturais, o rápido crescimento demográfico mundial e a preocupação com os 



efeitos oriundos do destrato do meio ambiente para a saúde, requerem soluções não 

imaginadas no paradigma industrial precedente.  

Observando tais problemáticas, o projeto dará prioridade a tecnologias que 

habilitem a desmaterialização do processo, como por exemplo, a utilização de servidores 

em nuvem, solução que contribui significativamente com a redução do descarte de 

materiais poluidores do meio. O uso de ferramentas de Inteligência Artificial, por sua vez, 

terá o potencial de otimizar o tempo de realização do processo e, com efeito, se apresenta 

como recurso para a economia de energia e outras fontes que se apresentem como 

barreira a um processo sustentável.  

6. Resultados Preliminares 

 Uma vez que o projeto se encontra em sua fase inicial, foi realizado o levantamento 

das tecnologias disponíveis para se efetuar um estudo referente as possíveis aplicações 

tecnológicas para a extração das informações dos sensores, o direcionamento dessas 

informações para um servidor em nuvem e a aplicação da ferramenta de análise de 

dados, no caso, o Apache Hadoop.  

Uma vez armazenas e, por meio de processamento, extraídas informações 

relevantes sobre o funcionamento da planta, será aplicada técnicas de Inteligência 

Artificial para a redisposição otimizada do modo de operação do protótipo, culminando 

no objetivo geral deste trabalho - possibilitar o funcionamento de uma ‘Fábrica 

Inteligente’. Segue, brevemente, as informações de maior relevância sobre o instrumental 

disponível, assim como as considerações preliminares obtidas por meio de uma prévia 

esquematização do processo.  

A planta didática PD3 da Smar Automação Industrial, que está instalada no 

laboratório de hidráulica e pneumática da Fatec Itaquera, tem um sistema compacto, 

disponibilizando processos de controle, supervisão e automação industrial. Ela utiliza 

tecnologia analógica ou digital, para executar o controle de vazão, temperatura e nível.  

 



                                    Figura 1 - Planta Didática PD3 

 

                                Fonte: SMAR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, 2015 

 

Para transmitir os comandos operacionais para a planta e fazer a comunicação 

entre esta e o ENET-710 MODULE, dispositivo que fará o upload dos dados para o 

servidor em nuvem, o projeto conta com um controlador lógico programável CD600 Plus 

que além de possuir a capacidade de controlar blocos de controle avançado, 

gerenciamento de plantas e loops em simultâneo, oferece modularidade com custo 

efetivo, gerenciamento de informação através de comunicação digital e integração de 

planta através de CRT baseada na estação do operador (SMAR AUTOMAÇÃO 

INDUSTRIAL, [201-]). 

Apesar de toda a comodidade que a aplicação do Apache Hadoop proporciona, 

seja possibilitando portabilidade entre hardwares, o processamento de dados em clusters 

de hardwares e licença gratuita, é incomodo quanto ao nível de expertise técnica que 

exige em sua utilização devido à complexidade de suas operações. Não por acaso, a 

revista Harvard Business Review aponta que:    

[...] these technologies do require a skill set that is new to most IT 
departments, which will need to work hard to integrate all the relevant 
internal and external sources of data. Although attention to technology isn’t 



sufficient, it is always a necessary component of a big data strategy. 
(BRYNJOLFSSON; McAFEE, 2012, p.8).        

Com efeito, verificou-se que, para uma efetiva utilização dessa ferramenta, será 

necessário buscar fontes de aprendizado consistentes, o que muito provavelmente irá 

demandar recursos financeiros que exige uma mobilização estratégica das fontes 

disponíveis devido a precariedade do investimento público e privado em pesquisas no 

Brasil. 

Os resultados esperados com a finalização do projeto como um todo pode ser 

brevemente descrito em duas categorias, tecnológica e social. No tocante a categoria 

tecnológica, espera-se que a partir da extração de dados técnico-industriais e seu 

processamento na ‘Fábrica Inteligente’, seja possível viabilizar a otimização dos 

processos, reduzindo custos e maximizando a utilização de recursos energéticos 

(ALMEIDA et al., 2018). A economia de recursos naturais, por sua vez, impacta 

positivamente a preservação do meio ambiente e, consequentemente, a saúde e bem-

estar da população em geral. Ademais, o desenvolvimento de pesquisas no escopo do 

novo paradigma de manufatura contribui para a crescente implantação de um novo 

modelo de negócio, no qual o cliente é capaz de obter produtos personalizados à suas 

preferências, potencializando seu bem-estar pessoal.     

7. Fontes Consultadas 

ALMEIDA, F.  L. et al.. A nova indústria e suas tecnologias: Computação na Nuvem, 

IIoT e Big Data / Analytics. São Paulo: Fatec Itaquera e Gelb Eletrônica, 2018.  

BRYNJOLFSSON, Erik; McAFEE, Andrew. Big Data: The Management Revolution.  

Harvard Business Review: 2012.  

CHIAVEGATTO, Alexandre D. P.. Uso de big data em saúde no Brasil: perspectivas 

para um futuro próximo.  Brasília: Epidemiol. Serv. Saúde, 2015, v.24, n.2, p.325-332.  

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Indústria 4.0: novo desafio para a 

indústria brasileira. Indicadores CNI - Sondagem Especial, ano 17, v.66, n.2, 2016. 

ISSN 2317-7330.  



DAUDT, Gabriel; WILLCOX, Luiz Daniel. Reflexões críticas a partir das experiências 

dos Estados Unidos e da Alemanha em manufatura avançada. Rio de Janeiro: 

BNDES Setorial, 2016, v. 44, p. 5-45.  

GALDINO, Natanael. Big Data: Ferramentas e Aplicabilidade. Rio de Janeiro: XIII 

SEGeT, 2016.  

MENDES, Cleito R.; SIEMONS, Franz B.; CAMPOS, Milena M. Estudos de Caso da 

Indústria 4.0 Aplicados em uma Empresa Automobilística. São Paulo: POSGERE, 

2017, v.1, n. 4, p.15-25.  

SMAR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. PD3, 2015.  

  

 


