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INTRODUÇÃO: 

Nos últimos anos, a Indústria 4.0 vem sendo discutida mundialmente. Assim como as revoluções 

passadas, a quarta revolução industrial se caracteriza pela quebra de paradigmas tecnológicos dos 

modelos de produção. A indústria 4.0 se pauta na digitalização dos sistemas de produção por intermédio 

da utilização de tecnologias da informação e comunicação de dados. 

Para que a disseminação e correta implementação dessas novas tecnologias, os novos 

profissionais devem estar familiarizados com elas, tendo domínio e proficiência nos conceitos e como 

integra-los. Tendo essa necessidade em vista, é importante que universidades e instituições de ensino 

se comprometam a ensinar e treinar os novos trabalhadores. 

Deste modo, o projeto “Adaptação de uma célula de manufatura para implementação dos 

conceitos da Indústria 4.0”, da quota 2021/2022 do PIBIC-Unicamp, buscou criar o ambiente ideal para 

estudos dos conceitos e tecnologias essências para o mercado de trabalho industrial atualmente. Ao 

adaptar uma célula de manufatura já existente, se tornou possível implementar softwares para que o 

estudo seja realizado. Posteriormente neste resumo serão explicados com mais detalhes os softwares 

e suas funções. 

DESENVOLVIMENTO: 

 Para o início do projeto, primeiro é necessário entender a indústria 4.0 e seus conceitos. A quarta 

revolução industrial consiste basicamente em um novo formato de organização e controle de todo o 

sistema de agregação de valor, cujo principal objetivo consiste em satisfazer uma demanda de produção 

customizada ao preço de um processo de produção em massa (MONOSTORI et al., 2016). Para que 

esse novo formato funcione adequadamente, é necessário que haja a integração de sistemas 

ciberfísicos (integração de sistemas cibernéticos e físicos), que serão responsáveis por conectar e trocar 

dados em tempo real entre toda a cadeia de produção. 

 Também se faz necessário a criação de fábricas inteligentes, que utilizam sistemas de simulação 

e modelagem para tratamento de dados, ferramentas de digitalização e virtualização, Internet das Coisas 
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ou Internet of Things (IoT), Big Data, soluções em Nuvem e ferramentas que podem ser vistas na figura 

1, tecnologias da indústria 4.0. 

 

Figura 1 – Tecnologias da Indústria 4.0 

  Com os conceitos em mente, é preciso estabelecer como a célula se comportará, o que 

será produzido e como aplicar as tecnologias. Nas figuras 2 e 3 é possível ver a célula e a 

configuração de produtos. Ela consiste em cinco postos de trabalho: Carregamento, Montagem 

Central, Montagem Lateral, Inspeção e Descarregamento, além de um sistema de transporte 

por esteiras. As montagens consistem em encaixar peças quadradas de lego em uma base 

retangular. 

 

                              Figura 2 – Representação da Célula de Manufatura                                            Figura 3 – Possibilidades de Montagem 

 A automação da célula foi realizada utilizando um CLP (Controlador Lógico Programável, o 

“cérebro” da célula) S7-1200 da Siemens, com a programação sendo desenvolvida em Ladder. Esse 

estágio pode ser considerado um semelhante ao da indústria 3.0. Agora o próximo passo é integrar os 

conceitos estabelecidos anteriormente. 
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 Com a ajuda de empresas parceiras, foram feitas as integrações de softwares de gestão da 

produção, que contemplam os conceitos de big data, computação em nuvem, integração de sistemas 

ciberfísicos, digitalização e simulação da produção. Entre eles se destacam o software Process Simulate, 

da Siemens, utilizado para fazer a representação virtual e simulação da célula, como pode ser visto na 

figura 4. 

 

Figura 4 – Representação virtual da célula 

Também grande destaque para o software MES (Manufacturing Execution Systems) Syneco, da SKA, 

responsável por fazer o controle e execução da produção. É esse sistema que verifica se os postos de 

trabalho estão operando, quantas peças já produziram, qual sua eficiência e outros dados importantes 

sobre a produção. Para que essa comunicação aconteça foi utilizado o protocolo de comunicação OPC 

Ua, que liga o CLP ao computador em que o Syneco está instalado. O OPC (Open Platform 

Communications) lê as variáveis no CLP e passa para o banco de dados que o Syneco utiliza. Além dele 

também foi aplicado um software APS (Advanced Planning and Scheduling), da Aloee, que utilizam uma 

solução em nuvem para planejar e organizar ordens de produção, que serão passadas para o MES para 

serem executadas.  

 Fora os softwares implementados, há também estruturas físicas novas. Uma impressora 3D para 

customização de peças e um braço robótico para retirada de produtos no fim da linha de produção.  

 Com esses elementos em funcionamento, um bom ambiente de estudos dessas tecnologias é 

criado.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Tendo em mente que o objetivo primário da pesquisa era criar uma integração entre diversos 

conceitos e tecnologias para estudos, a revitalização da célula comprou seu papel. Sua estrutura pode 

ser utilizada para diversos estudos: 

• Estudo de modelagem de processos produtivos; 

• Estudo de digitalização de processos; 

• Estudos de eficiência, planejamento e controle da produção; 

• Entre outros que professores podem desenvolver. 

Deste modo, a revitalização da célula cumpriu o seu proposito para ser utilizada como plataforma 

de testes, sendo denominada PIPEFA – Plataforma Industrial para Pesquisa, Ensino e Formação em 

Automação.  

 

CONCLUSÕES: 

A indústria 4.0 utiliza muitas tecnologias novas, que permitem um melhor controle da produção, 

além de mais eficiência. E, com essas novas tecnologias, também é preciso novos profissionais que 

estejam capacitados. A PIPEFA, depois de atualizada, pode cumprir bem o papel de um local de estudos 

e aprendizado para os novos profissionais que estão se formando, tornando-os aptos a trabalhar neste 

novo modelo industrial. 
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