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RESUMO 

O início da quarta era industrial veio revolucionar o setor, introduzindo inovações tecnológicas que 

surgem com a evolução da computação ao longo dos anos. A introdução deste conceito conduziu a uma 

mudança na forma de pensar o processo produtivo e toda a cadeia de valor, visto que, a indústria 4.0 

promove a digitalização de todas as operações, agregando um grande fluxo de informação disponível 

para toda a cadeia. Para além desta digitalização, esta era trouxe consigo a necessidade de comunicação 

além-fronteiras, pois atualmente a produção vai muito para além das quatro paredes de uma fábrica 

exigindo uma conexão com todos os stakeholders, sejam eles internos ou externos à organização.  

No decorrer da industrialização, cada organização foi percorrendo caminhos independentes sem possuir 

uma preocupação evidente no estabelecimento de uma conexão interorganizacional, o que resultou num 

conjunto de ambientes heterogéneos. Este carácter de unicidade organizacional vem dificultar a 

conectividade entre as diferentes entidades, havendo assim a necessidade de definição de uma 

semântica comum para que desta forma seja possível a comunicação entre estas. Assim, surgem os 

modelos de referência I4.0, estes procuram a padronização de guidelines utilizadas de modo a garantir 

a interoperabilidade de sistemas e um mundo industrial conectado. 

Com esta motivação vários consórcios foram estabelecidos apresentando, aos dias de hoje, dois modelos 

de referência dominantes na área, o RAMI e o IIRA. Sendo um dos objetivos da Indústria 4.0, a garantia 

de uma unicidade na semântica adotada, pretende-se reunir os dois referenciais numa só arquitetura 

procurando as suas semelhanças e tendo por base a interoperabilidade entre os modelos. Desta 

arquitetura surgem, dois setores de desenvolvimento para o caso de demonstração, sendo eles: o estudo 

da informação gerada pela cadeia de produção, nomeadamente na abordagem ao cenário industrial e o 

levantamento de requisitos da plataforma que permite a gestão desses mesmos dados. Esta plataforma 

vem dar resposta à necessidade de monitorização e controlo das máquinas pertencentes ao chão de 

fábrica, possibilitando a digitalização de toda a informação e a garantia de uma interoperabilidade entre 

a linha de produção, a plataforma e as restantes aplicações externas.  

A análise desenvolvida permite salientar a importância de uma conectividade entre sistemas diferentes 

pois o estudo e análise dos dados que provêm dos sensores existentes nas máquinas pode proporcionar 

uma atuação atempada em caso de descontrolo ou ocorrência de falhas na linha de produção. 

Palavras-chave: Indústria 4.0, Modelos de Referência, Interoperabilidade e Arquiteturas de 

Interoperabilidade. 
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ABSTRACT 

The beginning of the fourth industrial era came to revolutionize the industry, introducing technological 

innovations that arise with the evolution of computing over the years. The introduction of this concept has 

led to a change in thinking about the production process and the entire value chain, since industry 4.0 

promotes the digitalization of all operations by adding a large flow of information available to the entire 

chain. In addition to this digitalization, this era brought with it the need for cross-border communication, 

since today the production goes far beyond the four walls of a factory requiring a connection with all 

stakeholders, whether internal or external to the organization. 

During industrialization, each organization went through independent paths without having a clear 

concern in establishing an inter-organizational connection, which resulted in a set of heterogeneous 

environments. This character of organizational uniqueness complicates the connectivity between the 

different entities, so there is a need to define a common semantics so that communication between them 

is possible. Thus, the reference models I4.0 arise, these seek the standardization of guidelines used to 

guarantee the interoperability of systems and a connected industrial world. 

With this motivation, several consortiums were established presenting, to the present day, two dominant 

models of reference in the area, RAMI and IIRA. As one of the objectives of Industry 4.0, the assurance 

of a uniqueness in the adopted semantics, is intended to bring together the two references in a single 

architecture looking for their similarities and based on the interoperability between the models. From this 

architecture, there are two development sectors for the demonstration case: the study of the information 

generated by the production chain, namely in the approach to the industrial scenario and the 

requirements elicitation of the platform that allows the management of the same data. This platform 

responds to the need for monitoring and control of machines belonging to the factory floor, enabling the 

digitalization of all information and ensuring interoperability between the production line, the platform and 

the other external applications. 

The developed analysis allows emphasizing the importance of a connectivity between different systems 

since the study and analysis of the data that comes from the existing sensors in the machines can provide 

a timely action in case of uncontrol or occurrence of failures in the production line. 

Keywords: Industry 4.0, Reference Models, Interoperability and Interoperability Architectures. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Este capítulo introdutório pretende abordar matérias como, a contextualização do tema, onde é 

mencionada a problemática que suscita o assunto a debater na presente dissertação, os objetivos da 

mesma, as diferentes fases da abordagem metodológica utilizada, as fases de desenvolvimento 

distribuídas por uma linha temporal e por último é também assinalado o método de organização do 

documento. 

1.1  Contextualização  

O desenvolvimento da presente dissertação deve-se à integração da autora, Márcia Carvalho, no 

âmbito do programa mobilizador PRODUTECH SIF, trabalhando diretamente com a instituição CCG 

(Centro de Computação Gráfica). Este projeto, pretende dar resposta aos desafios impostos pela 

integração de novas tecnologias em âmbito industrial, focando-se no desenvolvimento e edificação de 

novos e inovadores sistemas de produção que permitem equipar a indústria transformadora face aos 

desafios encontrados na nova era industrial, a Indústria 4.0. 

A integração nesta nova era é sinónimo de uma transformação integral da produção industrial 

por meio da fusão da tecnologia digital e da internet com a indústria convencional, conduzindo a uma 

conexão total entre todos os equipamentos associados às operações de fabrico, estando todos estes 

digitalmente ligados.  

 A indústria transformadora é nada mais que a conversão da matéria prima natural em produto 

final ou intermediário, representando um dos pilares principais da economia europeia. Contudo, esta 

área industrial sofreu um longo período de falta de investimento e “desindustrialização” o que conduziu 

a uma estagnação na inovação deste âmbito. Atualmente, a Europa pretende reverter esta situação 

reconhecendo que a indústria transformadora representa um papel fundamental no mercado gerando 

riqueza, crescimento e prosperidade. Este processo de “re-industrialização” é possível graças aos 

avanços tecnológicos e técnicos em diversos domínios (computação, sensorização, digitalização, etc). 

 Perante isto, o projeto mencionado aponta para a criação de condições adequadas à conexão 

em rede dos sistemas produtivos, seus equipamentos e sistemas de informação, possibilitando assim, a 

obtenção de operações fabris interoperáveis, integradas e coordenadas. Para isto, é necessário o 

desenvolvimento de uma plataforma interoperável de forma a suportar computacionalmente a integração 
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de equipamentos e componentes do chão de fábrica, conduzindo a uma inovação desses mesmos 

equipamentos de processamento de matéria prima.  

 O problema alavancado na presente dissertação centra-se na inovação da linha de produção por 

meio da introdução de uma plataforma para monitorização e controlo das máquinas, o que também 

possibilita, numa ótica financeira, o estudo dos consumos associados a cada ordem de produção. Assim 

sendo, poderão ser executadas, de forma automática, diversas operações nas máquinas pertencentes à 

linha de produção economizando tempo e recursos de manutenção. Por outro lado, o estudo dos 

consumos permite ajustar os valores associados a cada ordem de produção, adicionando os custos 

relativos ao desgaste e consumos energéticos dessa encomenda. Com a associação dos gastos dos 

consumos e desgaste das máquinas a uma dada encomenda, é possível ajustar o custo da mesma 

incluindo estas despesas e contribuindo assim para uma adaptação do preço praticado de modo a 

aumentar a margem de lucro relativa a cada ordem de produção. 

 O caso de demonstração foca no cenário industrial de uma fábrica de corte de pedra natural 

obtendo assim todo o detalhe relativo ao processo produtivo e à informação gerada pelo mesmo. 

Pretende-se que estes dados sejam introduzidos na plataforma interoperável tendo em vista a resolução 

do problema anteriormente mencionado. 

 Assim sendo, a presente dissertação começa por abordar a interoperabilidade entre dois modelos 

de referência da atualidade, para introdução do conceito de Indústria 4.0 em contexto fabril, obtendo 

uma arquitetura que representa a base para o desenvolvimento do caso de demonstração. Perante esta 

arquitetura são abordados dois dos seus domínios que enfocam no estudo do cenário industrial, na sua 

representação em BPMN e no levantamento de requisitos para o desenvolvimento da plataforma 

interoperável.  

 Os resultados finais vêm reunir as necessidades anteriores ao desenvolvimento e implementação 

da plataforma abordando a visão geral do sistema, os requisitos funcionais, não funcionais e use cases 

associados, resultando numa arquitetura de interoperabilidade cuja finalidade se prende com uma 

representação orientada a serviços englobando as diferentes plataformas, equipamentos e as suas 

interações. Numa última abordagem surge uma pequena simulação de um circuito eléctrico que 

pretende efetuar uma demonstração de um sistema de monitorização e controlo de temperatura de um 

motor. Esta simulação pretende efetuar uma demonstração real da solução proposta, mas num cenário 

de menores dimensões, evidenciando assim a viabilidade da sua implementação no chão de fábrica 

proporcionando enormes vantagens para a linha de produção.  
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1.2  Objetivos 

 

Os objetivos ilustram a finalidade para a qual esta dissertação foi desenvolvida, justificando a 

sua existência por meio da resolução do problema indicado na secção anterior. Assim sendo, os pontos 

seguintes evidenciam os objetivos esperados com a elaboração da presente dissertação podendo ser 

sintetizados em quatro tópicos: 

 

1. Elaboração de uma revisão de literatura no âmbito do tema em questão. Esta reunirá os 

conceitos necessários à realização da dissertação construindo uma base teórica sólida 

que permita o desenvolvimento do tema e a concretização dos objetivos mencionados. 

Desta constarão, sucintamente, o estudo da quarta era industrial que trouxe consigo o 

conceito de Indústria 4.0, a abordagem à atualidade do tema pois este aborda conteúdos 

pertencentes às tendências tecnológicas dos dias de hoje, a análise aos modelos de 

referência e suas diferentes fases e por último surgirá a exposição do conceito de 

interoperabilidade, fundamental ao desenvolvimento do sistema.  

 

2. Estudo da interoperabilidade dos modelos de referência no âmbito das tecnologias IoT 

para o ramo industrial. A criação destes modelos surge da necessidade da digitalização 

dos produtos e/ou serviços na cadeia produtiva, desta forma, a adoção de um modelo 

de referência proporciona uma padronização da linguagem e sua semântica na 

interoperação do sistema. Perante a análise individual de cada modelo de referência, 

esta secção pretende focar a interoperabilidade existente entre estes, buscando as suas 

semelhanças com o intuito de ilustrar um modelo cooperativo entre o IIRA e o RAMI. A 

análise do alinhamento destes dois referenciais terá como finalidade o estudo de uma 

arquitetura que irá representar o ponto de partida para o restante desenvolvimento bem 

como, a demonstração da interoperabilidade dos modelos de referência por meio da 

junção de vários parâmetros e suas relações. 

 

3. Exposição do cenário industrial e levantamento de requisitos da plataforma. Partindo da 

arquitetura estabelecida no ponto anterior, este objetivo visa abordar o cenário industrial 

que pretende estudar o processo produtivo no chão de fábrica evidenciando as tarefas 
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a executar, as fontes de dados, intervenientes e respetivas máquinas. O levantamento 

de requisitos permite a identificação dos atores no âmbito da plataforma, o 

estabelecimento de expectativas iniciais conduzindo aos requisitos, construção de use 

cases e ilustração da implementação da plataforma em contexto do cenário industrial 

por meio de diagramas de sequência. A análise dos requisitos do sistema é fundamental 

numa fase inicial anterior ao desenvolvimento, dado que se pretende fazer face às 

necessidades do utilizador. As funcionalidades de um sistema IIoT dependem 

grandemente da especificação dos use cases do sistema e da definição dos seus 

requisitos.  

 

4. Construção de uma arquitetura de interoperabilidade e desenvolvimento de uma 

demonstração de teste. Neste último ponto será efetuada a criação de uma arquitetura 

adaptada ao caso em estudo, esta arquitetura deverá garantir os padrões de 

interoperabilidade necessários à implementação da plataforma IoT, deverá permitir a 

recolha dos dados de várias origens sensoriais e a sua transmissão para os restantes 

sistemas, permitindo assim a visualização dos dados de processamento e fluxos de 

informação associados aos equipamentos. Numa última instância deste objetivo é 

englobada uma simulação que constará de um pequeno circuito que pretende 

demonstrar a monitorização da temperatura de um motor e o controlo da sua velocidade. 

Com este pequeno teste será possível visualizar a aplicabilidade do sistema, até então 

descrito, em contexto real demonstrando que a sua integração no chão de fábrica será 

uma mais valia podendo reduzir o número de atividades executadas pelo operator e o 

tempo despendido em cada uma. 

 

1.3  Abordagem de Investigação  

O DSR (Design Science Research) é uma metodologia que orienta o investigador na elaboração 

de artefactos com o intuito de atingir determinado objetivo e/ou encontrar a solução para um problema. 

Este processo permite desenvolver contribuições para a pesquisa, avaliar os projetos e comunicar os 

resultados [Ken Peffers, 2007]. 



5 
 

Este método de investigação garante a produção de um artefacto com intuito de resolver os 

problemas propostos, dado que permite partir das teorias e conhecimentos existentes até à criação de 

novos resultados [Ken Peffers, 2007]. 

“O Design Science Research cria e avalia artefactos de TI destinados a resolver problemas 

organizacionais identificados.” [Ken Peffers, 2014] 

 No âmbito dos sistemas de informação, o DSR implica a construção de um conjunto de artefactos 

sociotécnicos como a modelação de processos, criação de sistemas de suporte à decisão, estratégias e 

contribui ainda com a criação de métodos para a avaliação do sistema de informação e suas alterações 

[Gregor & Hevner, 2013]. O processamento de informação é algo complexo que suscita questões de 

índole teórica escassa ou nula sendo o DSR uma grande contribuição na exploração das mesmas. 

Esta metodologia centra-se em cinco fases [Vaishnavi & Kuechler, 2008]: 

• Consciência do problema (Awareness of Problem) – o aparecimento do tema pode surgir 

pelos mais diversos fatores como inovações no campo da indústria ou noutro contexto 

que induzem uma investigação aprofundada. O output desta fase é, em regra, uma 

proposta para um novo estudo. 

• Sugestão – esta fase é considerada como um processo criativo onde a nova 

funcionalidade é visualizada tendo por base elementos já existentes ou novos. Pretende-

se obter uma Tentativa de Design esta que pode ser inserida na etapa anterior. A 

“Sugestão” dá relevância à criatividade esta que tem como fundamento teorias 

anteriormente elaboradas. 

• Desenvolvimento – o projeto é desenvolvido e implementado nesta fase. As técnicas de 

implementação variam muito conforme o artefacto que se pretende construir podendo 

ser arquiteturas, algoritmos, construção de software, etc. A implementação não implica 

a inclusão obrigatória de novos conceitos bastando que o design seja inovador e não a 

própria construção do artefacto. Durante o desenvolvimento pode ser necessário efetuar 

novas pesquisas o que indica um regresso à primeira fase (Consciência do problema), 

este fator é representado através da seta “Circumscription”, indicada na figura seguinte. 

O resultado desta etapa é a construção do artefacto. 
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• Avaliação – o artefacto é avaliado tendo em conta os critérios normalmente descritos na 

proposta da primeira fase. A possível ocorrência de desvios nas expectativas tanto 

quantitativas como qualitativas devem ser atentamente registadas e explicadas. Os 

resultados da fase da avaliação e a informação adicional adquirida na construção do 

artefacto passam novamente pela fase da sugestão. 

• Conclusão – reúne o resultado final mesmo havendo divergências no comportamento 

do artefacto construído, é a consequência do esforço investido na investigação. Neste 

último momento o artefacto é constituído pelos fatos apreendidos e que podem ser 

aplicados repetidamente. Nesse documento podem ser encontrados conteúdos que 

exigem novas abordagens ou problemas ainda por solucionar, isto motiva a investigações 

futuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Metodologia geral do Design Science Research [Vaishnavi & Kuechler, 2008] 

 

A tabela seguinte pretende associar a cada fase da abordagem metodológica DSR os capítulos 

desenvolvidos ao longo da dissertação. 

 

 



7 
 

Tabela 1 - Resultados da implementação da metodologia DSR 

Fase DSR Output Descrição 

Consciência do 
problema 

Capítulo 1 

A consciencialização do problema encontra-se no primeiro capítulo, 
nomeadamente na contextualização. Nesta é divulgado o problema da 
presente dissertação este que, muito sucintamente, se foca na 
necessidade de monitorização e análise da informação proveniente das 
máquinas presentes no cenário industrial, implicando também o seu 
controlo em algumas situações. 

Sugestão Capítulo 2 e 3 

Esta fase encontra-se desenvolvida nos capítulos 2 e 3. O segundo 
capítulo reúne toda a informação necessária para o desenvolvimento, 
enquanto que o terceiro capítulo expõe uma arquitetura tendo em vista 
a busca para a solução do problema mencionado anteriormente. 

Desenvolvimento Capítulo 4 

O output deste capítulo centra-se na exposição do cenário industrial, 
levantamento de requisitos, construção de use cases, elaboração de 
uma arquitetura SOA e por último são também mencionadas as 
simulações com a finalidade de ilustrar o impacto da implementação 
tecnológica em contexto prático.  
No decorrer do desenvolvimento em vários momentos foi necessário 
recorrer a novas pesquisas o que implicou o regresso à primeira fase 
em algumas instâncias.  

Avaliação 

Capítulo 5 

Ambas as fases, avaliação e conclusão, estão incluídas no capítulo 5, 
este, visa avaliar os resultados face aos objetivos estabelecidos no 
primeiro capítulo e à sugestão de resolução do problema presente no 
capítulo 3. Numa segunda instância são mencionadas as dificuldades 
encontradas ao longo do desenvolvimento e também problemas e 
situações para resolução em investigação futura. 

Conclusão 

 

A utilização do DSR no desenvolvimento do tema da dissertação é perfeitamente adequada dado 

que este foi construído maioritariamente para investigações no âmbito das Tecnologias de Informação e 

todas as fases enunciadas por este método vão de encontro ao alcance dos objetivos definidos. 
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1.4  Fases de Desenvolvimento 

Esta secção pretende ilustrar a evolução temporal do desenvolvimento da presente dissertação 

por meio da divisão do trabalho efetuado em cinco diferentes fases. 

Na primeira fase é efetuada uma primeira abordagem aos modelos de referência mais utilizados 

ao nível da Indústria 4.0, este estudo, é então aplicado na secção seguinte dado que para a análise da 

interoperabilidade entre os referenciais é necessário ter conhecimento da arquitetura de cada um. Posto 

isto, é então possível executar a análise do modelo cooperativo efetuando uma comparação das 

diferentes camadas de cada modelo.  

Numa etapa seguinte são reunidos os domínios do IIRA e as camadas do RAMI numa arquitetura 

que dá origem ao desenvolvimento das próximas fases. Esta arquitetura, designada de Three-Tier, 

representa a base para as fases seguintes, dado que, partindo desta, é possível focar o desenvolvimento 

da dissertação, em dois dos seus elementos, estes que se designam por “asset” e Operation Domain. 

Estes domínios são o ponto de partida para construir o cenário industrial, requisitos da plataforma IoT, 

arquitetura de interoperabilidade e testes. 

A terceira fase inicia com a exposição da sequência de tarefas executadas no processo de 

produção da fábrica de corte e polimento de pedra, nesta secção é descrito todo o cenário industrial, 

incluindo as fontes de dados, sistemas de informação utilizados, variáveis necessárias, entre outros.  

A abordagem à plataforma IoT começa por identificar os intervenientes que constam no cenário 

industrial indicando o papel de cada um na plataforma. Seguidamente, é efetuado o levantamento de 

requisitos e use cases, nestes são ilustrados dois cenários que ilustram o funcionamento da aplicação 

no chão de fábrica.  

A arquitetura de interoperabilidade, pertencente à quarta fase, vem ilustrar o funcionamento do 

sistema demonstrando a interoperabilidade presente entre as diferentes plataformas existentes, 

garantindo assim a troca de informação e ordens de controlo entre elas. 

Por último, foi construída uma simulação da tecnologia que poderá ser utilizada no chão de 

fábrica, ilustrando um pequeno circuito onde é possível efetuar a monitorização da temperatura de um 

motor e também o envio de ordens de controlo para o mesmo. Esta simulação proporciona uma pequena 

aplicação real do que pode vir a ser aplicado no chão de fábrica.  
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A figura seguinte ilustra a sequência de atividades realizadas e ordenadas por meio de uma linha 

temporal. 

 

 

 

 

 

 

1.5  Estrutura do documento  

Este documento encontra-se dividido em cinco capítulos, o primeiro é nada mais que uma secção 

introdutória onde são apresentadas a contextualização da dissertação indicando: o problema alavancado 

bem como o seu enquadramento; os objetivos que se pretende atingir; a abordagem metodológica 

implementada para a investigação; as diferentes fases de desenvolvimento do projeto e por fim é também 

definida a estrutura do documento. 

Do segundo capítulo consta a revisão de literatura fundamental para a elaboração da dissertação, 

desta constam a abordagem ao conceito de indústria 4.0 bem como o estudo dos modelos de referência 

RAMI e IIRA. Adicionalmente também é mencionada a atualidade do tema referindo a análise das 

tendências de mercado tecnológico, para além da abordagem ao conceito de interoperabilidade e seus 

diferentes níveis. A elaboração deste capítulo expõe o trabalho efetuado na primeira fase da Figura 2 e 

corresponde ao primeiro objetivo mencionado em 1.2. 

O terceiro capítulo pretende analisar a interoperabilidade entre os modelos de referência RAMI e 

IIRA, estes que anteriormente foram identificados como os dois principais modelos de referência do 

Figura 2 - Linha temporal das fases de desenvolvimento 
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mercado. Esta análise surge do estudo dos testbeds efetuados pelo IIC onde são encontrados dois 

conceitos (digital thread e digital twin) que designam tecnologias para a gestão dos dados e simulação 

de ações das ferramentas. Através destas tecnologias, é possível juntar toda a informação gerada a partir 

da cadeia produtiva gerando assim uma representação virtual de todos esses dados. O estudo da 

interoperabilidade permite efetuar uma comparação dos dois referenciais contruindo um modelo 

cooperativo, este modelo, permite a elaboração de uma arquitetura que agrega todos os domínios 

funcionais do IIRA com as correspondentes camadas do RAMI constituindo uma representação da 

interoperação entre os modelos. Este capítulo corresponde à segunda fase de desenvolvimento 

pertencente à Figura 1 e ao segundo objetivo presente em 1.2. 

O caso de demonstração, correspondente ao capítulo número quatro, começa com uma 

abordagem à arquitetura do sistema, esta que tem por base a arquitetura estudada anteriormente sendo 

apenas adaptada para o desenvolvimento em questão. Esta arquitetura resulta da interoperabilidade dos 

dois modelos de referência sendo, para este caso, apenas estudados dois dos setores dessa 

representação. Do primeiro consta uma descrição do cenário industrial no seu todo, passando para o 

detalhe de cada fase de produção e mencionando as máquinas envolvidas em cada uma. O segundo 

aborda a plataforma que surge com o intuito de monitorizar e controlar as máquinas identificadas no 

cenário industrial, com o objetivo de facilitar o controlo das mesmas podendo efetuar ordens à distância. 

Nesta secção estão presentes a visão geral da plataforma, os seus requisitos, atores e use cases. 

Ainda dentro deste capítulo consta a arquitetura de interoperabilidade, esta construção é 

sugerida pelos modelos de referência RAMI e IIRA, pois permite a representação de todas as plataformas 

do sistema e a sua interoperabilidade. Posto isto, nesta secção é ilustrada uma arquitetura SOA que 

engloba todos os sistemas expondo principalmente a conexão do chão de fábrica à plataforma IoT. A 

última secção deste capítulo engloba uma simulação do sistema, onde é descrito o desenvolvimento de 

um circuito constituído por um motor, um arduíno, um ecrã e um sensor de temperatura que permite 

medir a temperatura do motor e dessa forma monitorizar e controlar a velocidade do mesmo. Este teste 

é uma pequena demonstração do que pode ser implementado no chão de fábrica, este tem a finalidade 

de retratar as vantagens que um sistema deste tipo poderia trazer para a linha de produção. A este 

capítulo estão associadas as fases três, quatro e cinco da Figura 2 bem como os objetivos três e quatro 

estipulados em 1.2. 
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O último capítulo aborda a síntese dos trabalhos desenvolvidos ao longo da dissertação, 

menciona as conclusões que podem ser retiradas e também os esforços desenvolvidos para atingir os 

objetivos. Devem constar ainda desta secção os resultados atingidos, a sua correspondência com os 

objetivos, as dificuldades encontradas e o trabalho que ainda poderá ser desenvolvido na temática da 

dissertação.  

A tabela seguinte pretende mostrar a correspondência entre os capítulos da dissertação, as fases 

de desenvolvimento presentes em 1.4, os objetivos mencionados no capítulo 1.2 e adicionalmente surge 

a associação com as fases do DSR. Os capítulos um e cinco não possuem correspondência com as fases 

de desenvolvimento e com os objetivos, dado que são apenas capítulos introdutórios e conclusivos não 

estando associados às fases de desenvolvimento nem a objetivos concretos da temática da dissertação. 

Tabela 2 - Correspondência entre capítulos, fases de desenvolvimento e objetivos 

Capítulo 
Fases de 

Desenvolvimento 
Objetivo 

Fases DSR 

Capítulo 1 Introdução 
Consciência do 

problema 
Capítulo 2 1 1 

Sugestão 
Capítulo 3 2 2 
Capítulo 4 3,4 e 5 3 e 4 Desenvolvimento 
Capítulo 5 Conclusão Avaliação/Conclusão 

 

 

Os anexos presentes neste documento pretendem complementar a informação de cada capítulo 

estando o primeiro associado à distribuição dos atores pelas diferentes tarefas do processo BPMN. O 

segundo anexo também se enquadra no cenário industrial, dado que, este descreve cada atividade do 

processo de negócio mencionando as fontes de dados, as variáveis, os intervenientes, a localização da 

atividade e a sua descrição. O anexo número três tem como objetivo aglomerar por fases de produção, 

numa mesma tabela, todas as variáveis do BPMN do cenário industrial.  

Os três anexos seguintes são referentes aos requisitos da plataforma IoT abordando os requisitos 

funcionais, não funcionais e todos os use cases que constam na Figura 52. O último anexo ilustra o artigo 

científico submetido na International Conference on Intelligent Systems (IS) 2018, deste consta a 

temática da adoção dos modelos de referência RAMI e IIRA, a sua interoperabilidade e aplicabilidade no 

âmbito do projeto PRODUTECH SIF. 
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2. MODELOS DE REFERÊNCIA NA INDÚSTRIA 4.0 

A elaboração do segundo capítulo engloba a revisão de literatura, tendo em vista, a junção de 

toda a informação necessária para o desenvolvimento do tema. Esta secção aborda conceitos como a 

Indústria 4.0, a atualidade da temática da dissertação, o conceito de modelo de referência e as 

motivações para a construção do mesmo. Foca-se também no estudo das diferentes camadas dos dois 

modelos selecionados e na abordagem às diversas definições de interoperabilidade e seus diferentes 

níveis. 

2.1  Introdução 

A revisão de literatura efetuada começa com a abordagem à quarta era da revolução industrial 

apelidada de Indústria 4.0,  esta surge em resultado do impacto da introdução das tecnologias e sistemas 

de informação na indústria, conduzindo a um processo de adaptação e reengenharia dos processos até 

então executados no quotidiano da produção em chão de fábrica.  

 Dentro deste contexto são mencionados os motivos e princípios que tem por base a nova era 

industrial, referindo também os rankings dos países com maior competitividade ao nível da 

implementação da indústria 4.0 nas organizações.  

A atualidade do tema da dissertação desenvolvida é apresentada ainda dentro desta temática, 

para isso é efetuada uma abordagem à curva de Gartner e às tendências tecnológicas do mercado atual. 

Dentro destas duas abordagens, é possível encontrar o conceito de digital twin, este que se entende 

como sendo a representação virtual de um asset1  reunindo toda a informação relativamente a este 

componente. Com base nestes dados, é possível efetuar ações como, a orientação na tomada de decisão, 

estudo dos consumos e previsão de possíveis falhas nos sistemas, estas que assentam na resolução da 

problemática da presente dissertação.  

 Com o intuito de suportar a introdução do conceito de Indústria 4.0 nas fábricas, em 2015, 

começaram a surgir os primeiros modelos de referência, estes visam o fornecimento de guidelines com 

a finalidade de promoção da interoperabilidade entre diferentes organizações e com o objetivo de 

estabelecer uma semântica comum entre elas, garantindo que diferentes indústrias possam falar a 

                                                 
1 Assets - representam ativos da organização que podem ser máquinas, componentes, fábricas, entre outros. Consultar 3.2.1. 
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mesma “língua”. A instituição de uma interoperabilidade semântica vem facilitar a comunicação entre 

as empresas promovendo a agilização do mercado industrial.  

 Após uma revisão de literatura aprofundada relativa aos modelos de referência mais abordados 

na atualidade, surgem os referenciais RAMI e IIRA, estes foram os primeiros referenciais que surgiram 

no mercado e até à data representam uma maior percentagem de estudos efetuados e casos de 

aplicação. Dentro de cada referencial são abordados os seus eixos, no caso do RAMI, e os seus 

viewpoints, no caso do IIRA, contudo o functional viewpoint é abordado em maior detalhe, dado que, os 

seus domínios constituintes vão ser associados às camadas do RAMI no capítulo seguinte.  

A interoperabilidade é mencionada na última secção deste capítulo, esta representa um dos 

pontos centrais para a adoção do conceito de indústria 4.0, permite associar diferentes sistemas 

provenientes de fontes heterogéneas e possibilita a associação de plataformas externas à organização. 

Este conceito tem um impacto significativo na elaboração da dissertação, dado que, graças a esta 

conceção é possível a associação do chão de fábrica à plataforma IoT permitindo a monitorização dos 

dados. 

2.2 Indústria 4.0 

No séc. XVIII surge a primeira revolução industrial com a invenção da máquina a vapor o que 

conduziu a um avanço na mecanização da indústria, já a segunda revolução industrial está associada ao 

desenvolvimento da indústria química, elétrica e à produção em massa. A penúltima fase surge com o 

início da era dos computadores, onde foram introduzidos novos conceitos como a automação ou a 

robótica, proporcionando o desaparecimento de diversos postos de trabalho devido à substituição das 

funções dos funcionários por máquinas.  

O reconhecimento do conhecimento como "capital humano" junto com a tecnologia de TI trouxe 

impactos importantes no crescimento económico e promovem consequentemente o surgimento da 

quarta Revolução Industrial através do uso de tecnologias cibernéticas [Jazdi, 2014].  
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Figura 3 - Etapas da revolução industrial [Bortolini, Ferrari, Gamberi, Pilati, & Faccio, 2017] 

 O conceito de Indústria 4.0 surgiu na sequência de um investimento, por parte do governo 

alemão, num projeto de promoção à informatização da fabricação. A sua definição consta na 

transformação abrangente de toda a produção industrial através da fusão da Internet e das tecnologias 

de informação e comunicação (TIC) com processos de fabricação tradicionais [Davies, 2015]. Digamos 

que esta fase marca o avanço tecnológico contínuo dos componentes de fabricação para sistemas 

inteligentes e interligados como Indústria 4.0 [Fettke, Kemper, Lasi, Feld, & Hoffmann, 2014]. A interação 

e interoperabilidade entre componentes de fabricação inteligentes, objetos inteligentes e novos processos 

de produção constitui uma preocupação para diversas organizações, sendo este o ponto principal deste 

conceito. 

Esta quarta fase da industrialização foi incentivada por quatro motivos: i) o aumento 

surpreendente da quantidade de dados gerada; ii) a necessidade de conectividade e do poder dos 

computadores; ii) o aparecimento de Business Intelligence e Analytics; iii) as novas formas de interação 

homem-máquina tais como as interfaces de toque (“touch”) e sistemas de realidade aumentada; iv) as 

melhorias na transferência de instruções digitais para o mundo físico, tais como a robótica avançada e 

a impressão 3D [Liffler & Tschiesner, 2013]. 

Ao nível europeu foi criado o programa Horizon 20202 que financia projetos com o intuito de 

criar soluções de manufatura inteligente, centradas no homem e focadas no cliente.  

Em Portugal surgiu o programa Portugal 20203 que viabiliza a inovação e o desenvolvimento 

tecnológico no setor industrial, entre outros. 

                                                 
2 Disponível em http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=8997  
3 Consultado em https://www.portugal2020.pt/Portal2020/o-que-e-o-portugal2020  

http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=8997
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/o-que-e-o-portugal2020
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A Indústria 4.0 tem por base quatro princípios, a conexão que evidencia a interação entre as 

máquinas, sensores, pessoas e outros dispositivos, estes que comunicam através da Internet of Things 

(Internet das Coisas). A assistência técnica que incide sobre o apoio na tomada de decisão através do 

tratamento e da visualização da informação. A transparência da informação também é um dos princípios 

dado que os Sistemas de Informação proporcionam a recolha de dados do meio físico para o virtual 

através de sensores. As decisões descentralizadas enfatizam a capacidade do sistema tomar decisões 

por si próprio e de desempenhar as mais variadas tarefas autonomamente. [Hermann, Pentek, & Otto, 

2016] 

O desenvolvimento da Indústria 4.0 deve-se aos avanços tecnológicos em áreas como as 

tecnologias de informação e a engenharia. Dentro desta fase industrial é possível distinguir três 

tecnologias, Internet of Things (IoT), Big Data e Cloud Computing.  

A primeira distingue-se como sendo “uma rede mundial de objetos interconectados de endereço 

exclusivo, com base em protocolos de comunicação padrão” [Atzoria, Ierab, & Morabito, 2010]. Em 

suma, este conceito refere um conjunto de objetos aptos a cooperar entre si com a mesma finalidade.  

O Big Data surgiu da necessidade de organizar, tratar e analisar os dados, estes que são gerados 

cada vez mais em grandes quantidades, carecendo de um sistema de gestão eficaz, eficiente e seletivo. 

Esta tecnologia tem a capacidade de monitorizar informações heterogéneas num só sistema, visto que 

os dados permanecem conectados entre si. 

Em último lugar temos o Cloud Computing que tem como finalidade o armazenamento dos dados 

na nuvem mesmo que estes sejam provenientes das mais variadas fontes ou aplicações. Segundo este 

conceito, a capacidade de computação e armazenamento é partilhada dividindo os recursos físicos 

através das tecnologias de virtualização. [Zhang, Cheng, & Boutaba, 2010] 

O diagrama seguinte representa de forma simplificada a relação entre as diferentes tecnologias 

mencionadas, evidenciando a existência de uma ligação estabelecida por meio de um fator comum, os 

dados. Como elemento adicional deve ser considerada a segurança destas informações, sendo esta 

fundamental para cada uma das tecnologias ilustradas de seguida.  
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Figura 4 - Tecnologias envolvidas na Indústria 4.0 4 

O conceito de Indústria 4.0 tem um enquadramento significativo na temática da presente 

dissertação, visto que, esta visa, entre outras temáticas, o estudo do cenário industrial conduzindo à 

interoperabilidade de diferentes infraestruturas sendo elas as máquinas (assets), os sensores, a 

plataforma IoT e a plataforma Big Data. Estas abordagens assentam nos quatros princípios da Indústria 

4.0 dado que ilustram a conectividade entre os componentes e o apoio na tomada de decisão por meio 

de ferramentas de Big Data. A definição de digital twin referida em 2.2.2 e 3.2.1 assenta na conversão 

de componentes físicos para a sua simulação em ambiente digital o que se enquadra no princípio de 

transferência da informação.  

 

2.2.1 Rankings de competitividade na Indústria 4.0 

Em termos de rankings de competitividade na área da Indústria 4.0 Portugal ocupa o 24º lugar 

atrás de Singapura que ocupa a primeira posição. Estes dados foram obtidos de acordo com uma média 

realizada em três estudos diferentes [IMD, 2017] [UBS, 2016] [WEF, 2017]. A elevada competitividade 

dos países da Europa presentes neste ranking deve-se ao grande investimento por parte da União 

Europeia no desenvolvimento desta nova abordagem. 

                                                 
4 Adaptado de http://ametic.es/sites/default/files/Informe_Tendencias_TI.pdf  
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Figura 5 - Estudo da competitividade na Indústria 4.0 [Sung, 2017] 

 

2.2.2 Transformação Digital  

O grupo Gartner é uma organização especializada em divulgar informação tecnológica da 

atualidade, proporcionando investigações à cerca de informações relativas a sistemas e tecnologias5. O 

Gartner pretende demonstrar o modo como as inovações tecnológicas podem influenciar uma 

organização e quais as tecnologias que determinada entidade deve adotar6. 

Para uma representação adequada dos novos desenvolvimentos do mercado, o Gartner 

introduziu em 1995 o Gartner's Hype Cycle, este, caracteriza a progressão de uma tecnologia emergente 

desde o seu nascimento inicial, passando pelo pico de entusiasmo, pelo período de desilusão, súbita 

iluminação do trajeto e terminando no Plateau de produtividade [O'Leary, 2008]. 

 

                                                 
5 Consultado em https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-
technologies-2017/  
6 Consultado em https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-
technologies-2017/  

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2017/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2017/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2017/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2017/
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Desta forma, o Hype Cycle, pode proporcionar uma expectativa de que grande parte das 

tecnologias vão progredir inevitavelmente, possibilita também uma visualização da maturidade das 

tecnologias dentro de um determinado segmento de TI, contudo o Gartner estabelece que o Hype Cycle 

não define o investimento de uma empresa pois não é por determinada tecnologia estar no auge do pico 

de entusiasmo que esta deve ser adotada, ou então, não é porque determinada inovação está abaixo das 

expectativas que deve ser descartada [O'Leary, 2008]. Cada organização deve pensar no seu negócio 

antes de tomar uma decisão sobre o seu investimento sendo a curva de Gartner apenas uma referência 

a ter em conta, mas não decisiva.  

A quarta revolução industrial tenciona descrever um ambiente de transformação digital que 

combina técnicas de produção com IoT de modo a garantir uma organização conectada com um exterior 

e, para além disso, por forma a que esta comunique, analise e utilize a informação conduzindo à 

execução de tarefas inteligentes no mundo físico [Deloitte University Press, 2017]. 

  O Digital Twin7 é um termo utilizado para definir uma representação virtual de um produto ou 

processo, utilizada para otimizar o desempenho desse produto ou processo [Geris, Lambrechts, Carlier, 

& Papantoniou, 2018]. Este conceito salienta a importância da recolha e armazenamento dos dados, 

bem como, a validação do modelo de modo a assegurar que este vá de encontro com os padrões 

estipulados e regularizados [Geris, Lambrechts, Carlier, & Papantoniou, 2018]. Esta tecnologia fornece 

informação relativa ao estado do produto, possibilitando a resposta a mudanças, melhorando a execução 

de operações o que conduz à criação de valor [Gartner, 2018]. 

Inicialmente, esta abordagem era apenas referente à representação estática de um objeto físico 

por meio de um modelo em 3D (Computer Aided Design & Manufacturing CAD-CAM), atualmente, o 

conceito foi estendido para representações de sistemas dinâmicos em 4D que variam desde pequenos 

sensores à criação de Boeing 777 [Geris, Lambrechts, Carlier, & Papantoniou, 2018]. 

A complexidade de um Digital Twin pode variar conforme o Use Case e os objetivos do negócio, em 

alguns casos esta implementação não passa da leitura de parâmetros técnicos e funcionais, noutros 

casos envolve modelos com elevado grau de detalhe mecânico possibilitando a sua representação virtual 

[Geris, Lambrechts, Carlier, & Papantoniou, 2018]. 

                                                 
7 Este conceito é abordado novamente na secção 3.2.1. 
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Empresas como a IBM asseguraram um grande investimento nesta área criando tecnologias como 

por exemplo, sistemas de sensores com o intuito de construir um Digital Twin das construções de edifícios 

[Chhetri, Faezi, & Faruque, 2017].  É estimado que cerca de 21 biliões de sensores estarão conectados 

até ao ano de 2020, o que significa que irão existir biliões de Digital Twins num futuro próximo [Gartner, 

2018]. O Gartner prevê que em 2021 grande parte das organizações industriais irão utilizar os resultados 

do Digital Twin nas suas atividades conseguindo alcançar um melhoramento de 10% na eficácia 8. 

A curto prazo a tecnologia de Digital Twin não irá auxiliar apenas na gestão dos assets, mas também 

irá proporcionar um maior valor com o aumento da eficiência das operações. 

Toda esta atenção sobre o conceito de Digital Twin conduziu à sua integração nas dez tendências 

tecnológicas estratégicas do ano 2017 e também no ano 2018, tal como pode ser observado na figura 

seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

                                                 
8 Consultado em https://www.gartner.com/smarterwithgartner/prepare-for-the-impact-of-digital-twins/  

Figura 6 - Dez tendências tecnológicas estratégicas do ano 20181 

 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/prepare-for-the-impact-of-digital-twins/
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O Digital Twin proporciona aos engenheiros uma forma de lidar com o aumento da complexidade 

do design, da produção, do controlo e manutenção, dos sistemas e dos processos, estes que são 

considerados elementos cruciais para a implementação do conceito de Indústria 4.0 [Geris, Lambrechts, 

Carlier, & Papantoniou, 2018]. 

 O grupo Gartner previu que o conceito de digitalização iria estar nas tendências tecnológicas dos 

próximos anos visto que o Digital Twin foi posicionado na fase de arranque das tecnologias emergentes 

[Chhetri, Faezi, & Faruque, 2017].  

 
 
  
 De acordo com a figura anterior, o Digital Twin encontra-se na fase Peak of inflated expectations, 

nesta etapa as tecnologias possuem informação limitada sobre como é que este conceito deve ser 

aplicado nas organizações [O'Leary, 2008]. Contudo as melhores práticas podem ser modificadas e 

argumentadas em estados posteriores pois nessa fase já haverão implementações concretas de 

organizações que investiram na tecnologia [O'Leary, 2008].  

 O Digital Twin ainda se encontra no início das investigações, estando em constantes atualizações 

por parte de investigadores e indústrias, no entanto, já existem diversos desenvolvimentos incluindo 

testbeds (abordados em 3.2.1).  

Figura 7 - Gartner Hype Cycle do ano de 2018  
Fonte: [Gartner, 2018] 
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 “Com o tempo, as representações digitais de praticamente todos os aspetos do nosso mundo 

serão conectadas dinamicamente pertencendo em parte ao mundo real e noutra ao mundo virtual, isto, 

com recurso a tecnologias baseadas em Inteligência Artificial permitindo assim a simulação, análise e 

operação avançadas.” 9 

 Esta abordagem ao conceito de Digital Twin visa salientar a atualidade do tema, dado que a 

arquitetura definida no caso de demonstração (4) depende grandemente da análise dos dados 

provenientes dos sensores, dado que, só assim é possível a monitorização e controlo automático das 

máquinas pertencentes ao cenário industrial (4.2.1). 

 

2.3 Modelos de Referência  

A crescente complexidade da rede económica, os novos modelos de mercado e a sua 

competitividade exigem a implementação de sistemas robustos surgindo a necessidade da digitalização 

de produtos e serviços com o objetivo de ir ao encontro dos requisitos de implementação de uma 

tecnologia no âmbito da Indústria 4.0 [Zezulka, Marcon, Vesely, & Sajdl, 2016].  Desta forma surge a 

necessidade de padronizar a linguagem dos dados e a semântica da interoperação do sistema por meio 

da adoção de um modelo de referência.  

 Com a elaboração de um modelo de referência pretende-se representar uma guideline genérica, 

ilustrando uma abstração das necessidades e das tecnologias específicas [Weyrich & Ebert, 2016]. A 

aplicação do modelo de referência depende sempre do Use Case e da sua implementação na vida real, 

não implicando o seguimento minucioso desta arquitetura [Weyrich & Ebert, 2016]. 

Existe uma grande variedade de modelos de referência, contudo, há requisitos que são 

semelhantes entre eles. Numa primeira instância, qualquer modelo de referência deve incluir os 

protocolos de comunicação necessários para garantir a conectividade, o armazenamento e a transmissão 

de informação na mesma rede ou entre parceiros [Weyrich & Ebert, 2016]. Devem ser também 

proporcionadas soluções de gestão de dispositivos, desta forma, uma vez alterado ou introduzido um 

novo dispositivo poderá ser efetuada a sua integração no sistema automaticamente. O armazenamento 

de informação também constitui um requisito a constar nos modelos de referência, dado que a recolha 

e análise dos dados possibilita a extração de informação e conhecimento que podem ser aplicados nos 

                                                 
9 Retirado de https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/  

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/
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serviços proporcionados. Um outro fator relevante é a escalabilidade, é necessário garantir capacidade 

de resposta face ao aumento dos volumes de processamento. Por último, e não menos importante, surge 

a segurança, é essencial assegurar a privacidade de confiabilidade dos dados em todos os aspetos da 

IoT [Weyrich & Ebert, 2016]. 

Uma arquitetura de referência IoT deve abordar todos estes requisitos formando um conjunto de 

funcionalidades, estruturas de informação e mecanismos, se a estes forem adicionadas entidades e suas 

interações, então, será constituído um modelo de referência. Este modelo proporciona a integração de 

utilizadores humanos, dispositivos, implementações, entre outros. Assim sendo, é garantida uma visão 

completa do setup do sistema e do domínio de implementação descrevendo e mapeando tecnologias 

[Weyrich & Ebert, 2016].   

O diagrama seguinte ilustra os fatores relativos ao conceito de Indústria 4.0 que induzem a 

criação de um padrão de referência, desta forma, todos os intervenientes poderão “falar a mesma língua” 

facilitando a comunicação e a agilização do mercado. Os modelos de referência sugeridos são o RAMI 

4.0 (Reference Architectural Model for Industrie 4.0 ) e o IIRA (Industrial Internet Reference Architecture), 

estes serão abordados nas secções 2.3.1 e 2.3.2. 
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Figura 8 - Indústria 4.0 e os Modelos de Referência 
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Um dos pontos principais de uma arquitetura de referência da Indústria 4.0 é o agrupamento de 

aspetos diversos num modelo comum [ZVEI Die Elektroindustrie, 2015].  Este modelo deve ter em conta 

quatro abordagens fundamentais que se impõem no âmbito da indústria 4.0, a primeira é a Integração 

Vertical. Esta abordagem implica que todos os níveis da fábrica estejam conectados, desde o chão de 

fábrica até aos executivos, o que requer uma implementação desde o nível mais baixo até à gestão de 

topo [Venturelli, 2017] . Os níveis hierárquicos podem abranger pelo menos cinco patamares sendo eles:  

o nível de chão de fábrica, o nível de controlo, de produção, de operações e de planeamento empresarial. 

A cada nível corresponde uma tecnologia diferente estando, no caso do chão de fábrica, associados os 

sensores e atuadores responsáveis pela monitorização das máquinas. Ao nível do controlo estão os PLCs 

estes funcionam como controladores que gerem os processos de fabrico. Do nível seguinte consta o 

sistema SCADA que permite controlar e supervisionar as tarefas de produção. No patamar das operações 

encontra-se o MES, este que é um sistema de planeamento de produção e gestão da qualidade. Em 

último lugar está o sistema ERP este que permite não só o planeamento da produção como também o 

planeamento ao nível organizacional [i-SCOOP, 2017].  

 

Figura 9 - Indústria 4.0 - Integração Vertical [i-SCOOP, 2017] 

 A integração horizontal implica a conexão entre os vários setores da cadeia de valor tais como o 

desenvolvimento, a produção, logística e a distribuição. Desta forma é possível a troca de dados e o seu 

armazenamento o que permite a tomada de decisão de forma mais consciente [Venturelli, 2017].  
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No que toca ao setor do desenvolvimento estão envolvidas a análise e a prototipagem do produto, 

já no setor da produção, entre muitas outras atividades, estão alocadas a gestão, o planeamento, as 

compras ou a montagem. A logística aborda a gestão dos Stocks, preparação dos materiais para envio e 

receção de bens, na distribuição é efetuado o envio ou a receção desse mesmo material. A integração 

horizontal de todos estes setores contribuí para uma maior colaboração, redução de custos, criação de 

valor e velocidade das operações [i-SCOOP, 2017].  

 Uma outra abordagem do conceito de Indústria 4.0, é designada de end-to-end engineering, esta 

que implica a utilização de dados da produção do ciclo de vida do produto na sua totalidade permitindo 

a comunicação desta informação a diferentes entidades [Zezulka, Marcon, Vesely, & Sajdl, 2016]. 

 Em último lugar, surge a necessidade de liderança da cadeia de valor, sendo indispensável 

nomear um líder que reconheça as necessidades das pessoas e as suas qualificações tendo estas de 

estar ao nível das exigências do sistema 

A figura seguinte ilustra os quatro princípios da indústria 4.0 estes que também terão de ser 

considerados no desenvolvimento dos modelos de referência. 

 

 

   
 
 
 

Figura 10 - Principais aspetos de um modelo de referência na Indústria 4.0 
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Os modelos de referência a abordar geralmente podem ser aplicados e utilizados com o intuito 

de derivar modelos específicos [Phoenix Contact, 2017]. Anteriormente à adoção de um modelo de 

referência é necessário efetuar uma análise relativa às abordagens e métodos já existentes. Como 

exemplo de um modelo de referência é possível encontrar o modelo OSI de sete camadas, este é um 

modelo utilizado para protocolos de rede que pretende uniformizar os protocolos de comunicação entre 

os diversos sistemas, através das suas diferentes camadas e da definição das interfaces entre cada 

camada do modelo [Phoenix Contact, 2017].  

Tal como referido, os processos de produção bem como a utilização de aplicações globalmente 

conectadas implicam a adoção de padrões unificados. Segundo [Pedone & Mezgár, Computers in 

Industry, 2018] as duas principais propostas para esta padronização são o RAMI 4.0 (Reference 

Architecture Model for Industry 4.0) e o IIRA (Industrial Internet Reference Architecture). Estes dois 

modelos de referência são considerados como as principais diretrizes para a conceção de business 

models do futuro [Pedone & Mezgár, Computers in Industry, 2018]. 

O grupo Platform Industrie 4.0, constituído por empresas como BITKOM (Bundesverband 

Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.), VDMA (Verband Deutscher 

Maschinen- und Anlagenbau) e ZWEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.), 

parceiros, stakeholders, entre outros, promove o referencial RAMI como standard para fazer face à 

competitividade, mantendo a liderança de mercado e garantindo o aumento da produção [Rennunga, 

Luminosua, & Draghici, 2016]. 

O consórcio IIC (Industrial Internet Consortium) criou o modelo IIRA para dar resposta 

exatamente às mesmas questões, visando a procura de um alinhamento entre a abordagem conceptual 

e técnica [Plattform Industrie 4.0, 2017]. 

Estes dois grupos, possuem as principais soluções e projetos de Indústria 4.0 e Smart 

Manufacturing até à data, não excluindo as propostas apresentadas pelo mercado japonês e chinês que 

surgiram pouco tempo depois [Zhong, Xu, Klotz, & Newman, 2017]. 

Atualmente a Platform Industrie e o IIC efetuam uma colaboração com o objetivo de encontrar 

os relacionamentos e alinhamentos entre os dois modelos buscando um modelo cooperativo que reúna 

as melhores características de cada um10. 

                                                 
10 Consultado em https://www.iiconsortium.org/iic-and-i40.htm  

https://www.iiconsortium.org/iic-and-i40.htm
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Assim sendo, a presente dissertação prende-se com o estudo dos dois principais modelos de 

referência no mercado, bem como, o cruzamento e mapeamento entre os mesmos, salientando a 

importância de criação de um modelo cooperativo que agregue os parâmetros mais indicados, 

constituindo um padrão unificado.  

2.3.1 RAMI 4.0 

O RAMI 4.0 (Reference Architectural Model for Industrie 4.0) foi desenvolvido pela BITKOM, VDMA 

e ZWEI, representando assim a convergência de diversas visões de múltiplos stakeholders relativa à 

forma como a Indústria 4.0 deve ser implementada tendo por base padrões de comunicação já existentes 

[Pedone & Mezgár, Computers in Industry, 2018]. Este referencial é representado por meio de um 

modelo 3D que consiste num sistema de coordenadas que descreve os aspetos cruciais da Indústria 4.0 

permitindo representar as diferentes relações entre as propriedades técnico-económicas do sistema [ZVEI 

DIe Elektroindustrie, 2015]. Proporciona o estabelecimento de uma hierarquia no sistema e uma 

arquitetura bem definida, gerindo todo o ciclo de vida da produção e tendo a capacidade de agregar toda 

a informação da cadeia produtiva [Venturelli, 2017]. 

A arquitetura RAMI pretende descrever todos os aspetos cruciais da Indústria 4.0 dividindo as 

relações complexas em grupos de menores dimensões e maior simplicidade [ZVEI Die Elektroindustrie, 

2015]. A indústria 4.0 pode ser compreendida como a implementação de Smart Factories com o objetivo 

de proporcionar Smart Products e Smart Services aos consumidores satisfazendo as suas necessidades, 

posto isto, o RAMI adotou uma abordagem tendo em conta a integração horizontal, vertical e o conceito 

de end-to-end engineering que a Indústria 4.0 impõe [Pischinga, Pessoa, Junqueira, Santos, & Miyagia, 

2018]. O RAMI surge então como modelo de referência que pretende agrupar e representar diferentes 

aspetos da indústria num modelo comum tendo por base o conceito de indústria 4.0 11. 

Um outro aspeto relevante neste modelo é a sua capacidade de integração desde o office floor até 

ao shop floor, ou seja, desde o fabrico do produto até à sua venda. Anteriormente estas duas camadas 

eram separadas por diferentes meios de comunicação, infraestruturas distintas e diferentes tipos de 

modelos de informação, sendo esta interação de caráter cada vez mais relevante [Herzog, Jacoby, & 

Žarko, 2016]. O desenvolvimento do RAMI conduziu à introdução de um componente I4.0 (Industry 4.0) 

com o objetivo de agregar todas as informações em blocos individuais, garantindo uma semântica 

                                                 
11 Consultado em https://www.zvei.org/en/subjects/industry-4-0/the-reference-architectural-model-rami-40-and-the-industrie-
40-component/  

https://www.zvei.org/en/subjects/industry-4-0/the-reference-architectural-model-rami-40-and-the-industrie-40-component/
https://www.zvei.org/en/subjects/industry-4-0/the-reference-architectural-model-rami-40-and-the-industrie-40-component/
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comum entre o shop floor e o office floor [Herzog, Jacoby, & Žarko, 2016]. Cada componente deve ter 

associado um Administration Shell, este que deve acompanhar todo o ciclo de vida do componente e do 

produto associado a este permitindo a comunicação com entidades exteriores pois é esta shell que define 

a forma de interação dos componentes com o ambiente envolvente [Birtel, Mohr, Hermann, Bertram, & 

Ruskowski, 2018].  

Este modelo, propõe diferentes dimensões de aplicação representadas num sistema três eixos: 

Layers (Camadas), Life Cycle & Value Stream (Ciclo de Vida e Cadeia de Valor), Hierarchy Levels (Níveis 

de Hierarquia). 

As seis layers do eixo vertical definem a natureza do componente I4.0, as diferentes camadas 

começam por abordar aplicações de negócio, aspetos funcionais, manipulação de informação, 

capacidade de comunicação e integração e por último são referenciados os assets para implementação 

de parâmetros referentes à Indústria 4.0 [Pedone & Mezgár, Computers in Industry, 2018]. 

O eixo Life Cycle & Value Stream descreve o ciclo de vida do componente, este que pode ser dividido 

em duas fases onde o produto existe inicialmente como um Type passando subsequentemente a uma 

Instance [Wang, Anokhin, & Anderl, 2017]. Os Hierarchy Levels representam várias funções 

organizacionais e de controlo do sistema [Pedone & Mezgár, Computers in Industry, 2018]. 

Estes dois últimos eixos pressupõem a utilização de três normas industriais a IEC 62890, 

IEC 62264 e IEC 61512 resultando na obtenção de novos componentes específicos para a Indústria 4.0 

[Venturelli, 2017]. As normas mencionadas são provenientes da IEC (International Electrotechnical 

Commission), sendo a primeira referente à gestão do ciclo de vida de sistemas ou produtos utilizados na 

medição, controlo e automação do processo industrial 12. A segunda é relativa à integração do sistema de 

controlo de equipamento da organização e por último a IEC 61512 é indicada para o controlo de lote13. 

Este referencial retrata uma pequena modificação do modelo SGAM (Smart Grid Architecture Model) 

construído para fins de comunicação em rede de fontes de energia renováveis, no entanto este último 

também é aplicável nas tecnologias da Indústria 4.0. A diferença entre o SGAM e o RAMI está na 

perspetiva, ou seja, o RAMI tem a possibilidade de visualizar diferentes aspetos através das suas camadas 

tanto no eixo horizontal como vertical.  

                                                 
12 Consultado em https://coe.qualiware.com/reference-architectures-for-industry-4-0/ 
13 Consultado em https://coe.qualiware.com/reference-architectures-for-industry-4-0/  

https://coe.qualiware.com/reference-architectures-for-industry-4-0/
https://coe.qualiware.com/reference-architectures-for-industry-4-0/


29 
 

A utilização do RAMI pode constituir um enorme desafio dada a sua complexidade e representação 

tridimensional [Phoenix Contact, 2017]. Contudo, este modelo permite identificar lacunas de 

padronização e arquitetar sistemas através da descrição estruturada do sistema de Indústria 4.0 

distribuído. O desenvolvimento deste modelo permite analisar os sistemas e as suas interações 

mapeando-os para um cubo tridimensional [Binder, 2017].  

 

Figura 11 - Reference Architectural Model forIndustrie 4.0 (RAMI 4.0) [ZVEI Die Elektroindustrie, 2015] 

 

O modelo de referência RAMI pretende atingir objetivos como: a identificação de padrões 

existentes, a minimização do número de padrões envolvidos, a construção de uma arquitetura simples 

como referência, o reconhecimento de erros nos padrões implementados, a minimização da quantidade 

de padrões envolvidos, a identificação de normas utilizadas para a sua rápida implementação, bem como 

a caracterização do conteúdo dos casos de uso [ZVEI Die Elektroindustrie, 2015]. 

A análise deste modelo permite ainda enumerar diversas vantagens como a combinação dos 

componentes de TI em cada camada e a utilização de uma arquitetura orientada a serviços (SOA - Service 

Oriented Architecture) o que garante que independentemente da plataforma utilizada toda a cadeia 

produtiva pode comunicar entre si, sendo esse um dos principais objetivos. A utilização deste modelo 

conduz à divisão do processo produtivo em subprocessos mais simples o que facilita a comunicação 

entre os mesmos e o seu processamento, para além de ser um modelo que se encontra estruturado de 

acordo com políticas de segurança e privacidade. 
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Eixo Layers 

 
A estrutura de um componente I4.0 é visualizada no eixo vertical sob a forma de seis camadas 

diferentes. Estas camada auxiliam a visualização do processo de negócio, as descrições funcionais, o 

mapeamento de dados, o comportamento das comunicações englobando a qualidade do serviço e 

associam os assets por meio de uma camada de integração [Phoenix Contact, 2017].  

 
 

 

Figura 12 - Eixo Vertical RAMI 4.0 [Pischinga, Pessoa, Junqueira, Santos, & Miyagia, 2018] 
 

 A camada Business representa uma visão sobre o negócio onde se incluem informações relativas 

ao processo industrial e ao processo de negócio, desta camada podem constar estruturas económicas 

do mercado, políticas da organização, modelos de negócio ou portfólios representativos dos produtos 

e/ou serviços disponibilizados pela empresa em questão [Binder, 2017]. 

Esta camada engloba também a utilização de SOA (Service Oriented Architecture) com o intuito 

de proporcionar soluções para o processo de negócio oferecendo meios para a composição e interligação 

de diferentes serviços [Pischinga, Pessoa, Junqueira, Santos, & Miyagia, 2018]. Este tipo de arquitetura 

é utilizado como um mecanismo para representação da integração entre o mundo real e o virtual 

indicando diversas possibilidades de comunicação entre estes dois meios heterogéneos [Pischinga, 

Pessoa, Junqueira, Santos, & Miyagia, 2018] [Dorst, et al., 2016]. 

A camada Functional está posicionada abaixo da camada anterior, esta visa a descrição das 

funcionalidades e serviços incluindo os seus relacionamentos do ponto de vista arquitetural, sendo que 

estas funcionalidades são obtidas por meio da construção de Use Cases [Binder, 2017]. Esta camada 
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fornece serviços e componentes que permitem a troca de informação entre o mundo real e virtual, 

suportando o processo de negócio e proporcionando acesso aos assets físicos [Pischinga, Pessoa, 

Junqueira, Santos, & Miyagia, 2018]. 

Num patamar inferior encontra-se a camada Information, esta descreve a informação que é 

utilizada e trocada entre as funcionalidades, serviços e componentes, sem nunca descorar a necessidade 

de manter uma semântica comum entre estes objetos informacionais, com o intuito de permitir a 

interoperabilidade entre eles por meio de diversos meios de comunicação [Binder, 2017]. No interior 

desta camada podem ser encontradas bases de dados acerca dos produtos a ser processados ou dados 

relativos aos equipamentos a serem utilizados nas operações. Uma base de dados pode esta organizada 

em dois segmentos, o segmento virtual (Virtual Entity) e hierárquico (Hierarchical Equipment Network) 

[Pischinga, Pessoa, Junqueira, Santos, & Miyagia, 2018]. O primeiro inclui as informações associadas 

às representações virtuais dos assets induzidos no sistema produtivo, enquanto que o segundo permite 

guardar dados acerca dos equipamentos envolvidos na produção desse mesmo asset [Pischinga, Pessoa, 

Junqueira, Santos, & Miyagia, 2018].  

 Logo de seguida surge a camada Communication, esta tem como objetivo a descrição dos 

protocolos e mecanismos de interoperabilidade utilizados na troca de informação entre os componentes 

no contexto de cada Use Case, funcionalidade ou serviço [Binder, 2017]. Esta camada pretende 

padronizar a forma de transmissão de dados considerando diversas possibilidades como a Ethernet para 

transmissão de informação, o TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) para suportar 

comunicação entre serviços virtuais ou o OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) 

para a comunicação entre sistemas heterogéneos permitindo a comunicação desde os PLCs 

(Programmable Logical Controller) no chão de fábrica até aos sistemas organizacionais como MES  

(Manufacturing Execution Systems) ou ERP (Enterprise Resource Planning) [Pischinga, Pessoa, 

Junqueira, Santos, & Miyagia, 2018]. 

 A integração surge na Integration Layer, tal como o próprio nome indica, permite a integração 

dos assets físicos nas outras camadas criando eventos sob a forma de Administration Shell [Binder, 

2017]. Nesta camada estão incluídos dispositivos como routers, switches, terminals ou códigos de barras 

e QR-codes, tudo isto com o intuito de levar o conteúdo do asset às restantes camadas. 

 Por último a camada Asset aborda a distribuição física de todos os componentes que participam 

no sistema, isto inclui, atores, aplicações, componentes físicos, ideias e recursos humanos [Binder, 

2017]. Esta camada engloba todos os dispositivos físicos e recursos tais como equipamentos, estações, 
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máquinas, produtos, entre outros, todos eles terão de possuir pelo menos uma forma de comunicação.  

Estes componentes podem ser controlados e administrados por sistemas autónomos ou operadores 

através da Administration Shell integrada nos dispositivos de controlo ou embebida nos sistemas 

computacionais [Pischinga, Pessoa, Junqueira, Santos, & Miyagia, 2018]. 

 

Eixo Life Cycle & Value Stream 

 Um asset representa um objeto que possui valor para a organização sendo criado para satisfazer 

as necessidades de determinado projeto, estes objetos ao longo do ciclo de vida vão alterando o seu 

valor podendo, no final, ser removidos ou reinventados [Plattform Industrie 4.0, 2017].  

A tabela seguinte representa os diversos tipos de assets em contexto industrial, estes que podem 

passar por documentações técnicas ou por sistemas computacionais de controlo, dependendo do 

domínio em que se enquadram seja este informacional ou físico.  

 

Figura 13 - Diferentes tipos de Assets [Plattform Industrie 4.0, 2017] 

 

 

O ciclo normal de um asset engloba sete fases diferentes: order, production, transfer, usage, 

maintenance, removal e re-engeneering, tal como mencionado na figura seguinte [Plattform Industrie 

4.0, 2017]. 



33 
 

 

Figura 14 - Ciclo de vida de um Asset [Plattform Industrie 4.0, 2017] 

 A primeira fase designa-se por Order, esta é responsável pelo início da criação de um asset, a 

fase seguinte tem como objetivo a produção do asset focando no processo criativo do mesmo, o nome 

atribuído pode variar conforme o tipo de asset [Plattform Industrie 4.0, 2017]. O tempo entre o fim da 

produção e a utilização do produto pelo consumidor final designa-se por transfer este pode estar 

associado ao transporte, ao armazenamento ou às configurações e instalação no caso de serviços de 

software [Plattform Industrie 4.0, 2017]. A fase Usage corresponde ao tempo de utilização do produto 

onde este desempenha o papel para o qual foi construído, ou seja, caso o produto seja uma máquina de 

cortar pedra o seu tempo de utilização é referente à execução do corte da pedra. A fase seguinte aborda 

a necessidade de manutenção do asset durante a sua utilização, esta atividade é muitas vezes 

desnecessária para assets não físicos. A re-engineering é uma etapa que depende grandemente da 

utilização e manutenção do produto, pois só através destes dois fatores é possível analisar aspetos a 

melhorar e a ter em conta numa próxima iteração do produto. Por último surge a fase removal esta 

corresponde ao fim do tempo de vida do produto ou ao término de contratos de manutenção, acordos 

ou licenças estabelecidas [Plattform Industrie 4.0, 2017]. 

 Perante o ciclo de vida de um asset generalizado apresentado acima, é possível mapear o eixo 

Lifecycle and Value Chain do RAMI 4.0 de acordo com o processo mencionado anteriormente. Desta 

forma é viável associar o ciclo de vida de um asset comum ao ciclo estabelecido pelo RAMI por meio das 

diversas semelhanças entre eles. A figura seguinte representa a associação dos dois ciclos de vida 

demonstrando a abordagem do eixo do RAMI com dois fatores distintos o “type” e o “instance”. 
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Figura 15 - Mapeamento do eixo Lifecycle and Value Chain do RAMI 4.0 com o ciclo de vida de um asset comum. 
[Plattform Industrie 4.0, 2017] 

  

O referencial RAMI 4.0, em contraste com o processo constado na Figura 14, separa o ciclo de 

vida dos assets em duas vertentes a type e instance, ou seja, todo o asset físico pode ser visto como 

uma instância (instance) esta que é construída de acordo com os planos descritos no segmento type 

[ZVEI Die Elektroindustrie, 2016]. Esta classificação tem como finalidade a separação entre o 

desenvolvimento e gestão do produto e a produção do mesmo. [ZVEI Die Elektroindustrie, 2016] 

 Um type representa um conceito teórico que envolve planeamento e diversos passos desde o 

design aos testes. Um type converte-se em instance quando o asset é criado no mundo real podendo 

gerar várias instances semelhantes. [Cimini, Pinto, & Cavalieri, 2017] 

 Dentro do type encontram-se duas fases, a primeira designa-se de type development esta 

representa a primeira ideia de um produto incluindo testes aos primeiros protótipos. [Binder, 2017] A 

segunda fase é a type maintenance/usage, esta está associada aos resultados da fase anterior 

mostrando os primeiros modelos das máquinas ou produtos [Binder, 2017]. 

 O segmento instance possui também duas etapas a instance production e a instance 

maintenance/usage. A primeira fase representa o desenvolvimento e produção do asset conforme os 

parâmetros delineados nas fases anteriores, a última fase é a representação do produto final pronto para 

a utilização seja ele uma máquina, software, etc [Binder, 2017]. 

Eixo Hierarchy levels 

Este eixo horizontal representa as diferentes hierarquias de um sistema produtivo de acordo com 

as normas IEC 62264 e IEC 61512, já mencionadas anteriormente.  
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Os patamares referentes ao control device, workstations e enterprises são comuns em qualquer 

organização, no entanto, o RAMI vem acrescentar dois elementos, o product com o intuito de focar no 

desenvolvimento de smart products com capacidade de comunicação com o restante sistema e o 

patamar connected world de forma a garantir uma intenção de conexão entre organizações. [Cimini, 

Pinto, & Cavalieri, 2017]  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O primeiro nível de hierarquia é o Product, este é representativo de dispositivos eletrónicos como 

smartphones, máquinas, etc. O nível seguinte, Field Device, é referente aos dispositivos eletrónicos 

utilizados para detetar e identificar componentes bem como sensorizar dispositivos. Um Field Device 

pode capturar e controlar os dados por meio de sensores ou data analytics. 14  

 O patamar seguinte representa o cérebro da indústria representado por meio de máquinas ou 

sensores utilizados para gestão de input/output de comandos como por exemplo os PLCs. A execução 

de atividades administrativas de examinação de operações ou processos está agregada ao patamar 

Station, neste podem ser monitorizados todos os resultados em tempo real tendo em vista a análise 

dessa informação.15 

                                                 
14 Consultado em https://dzone.com/articles/rami-40-part-3-smart-electronic-industry-40-hierar.  
15 Consultado em https://dzone.com/articles/rami-40-part-3-smart-electronic-industry-40-hierar. 

Figura 16 - Representação do eixo Hierarchy Levels do modelo RAMI 4.0  
[GmbH, 2016] 

https://dzone.com/articles/rami-40-part-3-smart-electronic-industry-40-hierar
https://dzone.com/articles/rami-40-part-3-smart-electronic-industry-40-hierar
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 Os Work Centers definem o estado da produção prevendo as necessidades de material e 

reestabelecendo objetivos de produção, isto, vem auxiliar o processo de tomada de decisão melhorando 

a qualidade da produção. [Pischinga, Pessoa, Junqueira, Santos, & Miyagia, 2018]  

 O nível Enterprise engloba geralmente os sistemas ERP tendo em vista a gestão do processo de 

negócio utilizando para isso planeamentos de produção, estatísticas de produtos, planeamentos de 

serviços de entrega, estratégias de marketing e vendas, estudos financeiros, entre outros.  

 Em último lugar encontra-se o patamar Connected World este nível evidencia a importância da 

comunicação entre os stakeholders, suppliers, customers e fornecedores de serviços, possibilitando a 

partilha de informações de carácter relevante entre eles. 16 Neste patamar é facultada a possibilidade da 

organização ultrapassar as suas fronteiras alcançando os parceiros externos por meio de serviços 

colaborativos [Phoenix Contact, 2016] 

 Para uma melhor compreensão deste eixo de hierarquia é possível abordar um breve exemplo 

prático que envolve a produção e distribuição de uma pizza. A pirâmide abaixo ilustra os diferentes 

patamares aplicados ao processo de produção da pizza. 

 

 

Figura 17 - Pirâmide representativa das fases de produção de uma pizza de acordo com o eixo de hierarquia 17 

 

                                                 
16 Consultado em https://dzone.com/articles/rami-40-part-3-smart-electronic-industry-40-hierar. 
17 Adaptado de https://blogs.sap.com/2017/08/27/rami-4.0-for-pizza-lovers-part-3/  

Contacto com clientes, 
fornecedores e/ou serviços 

externos

Prestação da encomenda

Prestação de relatórios de produção 
semanais/mensais

Coordenação de quantidades de massa, molho 
de tomate e outros ingredientes

Controlo da temperatura e humidade da produção da 
pizza

Monitorização da temperatura e humidade da pizza

Pizza Product 

Field Device 

Control Device 

Station 

Work Center 

Enterprise 

Connected World 

https://dzone.com/articles/rami-40-part-3-smart-electronic-industry-40-hierar
https://blogs.sap.com/2017/08/27/rami-4.0-for-pizza-lovers-part-3/
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Desta forma, o produto será a própria pizza, a sensorização correspondente ao patamar Field 

Device é baseada na análise da temperatura e humidade do forno e o Control Device está associado ao 

controlo da temperatura e humidade durante a produção. O patamar Station engloba o controlo e 

monitorização das quantidades de massa, molho de tomate, ingredientes e o modo de embalamento do 

produto. Posteriormente são efetuados todos os relatórios de produção prestados semanalmente ou 

mensalmente, já no nível seguinte é efetuada a prestação da encomenda e por último é estabelecido o 

contacto com o cliente. Este último patamar, representativo do Connected World, pode implicar outro 

tipo de comunicações como por exemplo com os fornecedores ou serviços externos. 

 
 Em suma, o RAMI 4.0 vem decompor os sistemas nas suas propriedades identificadas camada 
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cubo de três dimensões [ZVEI Die Elektroindustrie, 2015].  

  A característica especial deste modelo de referência baseia-se na combinação do ciclo de vida 

com a estrutura hierárquica e uma abordagem às camadas de um componente I4.0. Posto isto, e 

mantendo o exemplo anterior, é possível associar uma atividade a cada fase do ciclo de vida e a cada 

nível hierárquico, em todas as camadas do eixo vertical. A tabela seguinte representa essas mesmas 

atividades no âmbito da produção de pizza para a camada Asset.   

Tabela 3 - Atividades de produção de pizza em contexto do modelo de referência RAMI 4.0 18 

Asset Layer 

Telefone/fax - 
Ecossistema Cliente-
fornecedor. Sistema de 
aplicações conectadas  

Sistema de notificações 
automático 

Connected 

World 

Licenças - Documentos do ciclo de vida 
do produto 

Firmware Enterprise 

Número de pizzas 

por dia 
Tabelas, gráficos Banco de dados e 

visualização do plano 
Firmware Work Centers 

Chefe  Plano de preparação Plano de produção - Stations 

Padeiro Algoritmo de controlo - Advance control 
Control 

Device 

Sensor de 

temperatura 
Sensor novo Pizza scanner - Field Device 

Base da pizza Rever design Pizza 1, Pizza 2 Revisão da série de pizzas Product 

 

                                                 
18 Adaptado de https://blogs.sap.com/2017/08/27/rami-4.0-for-pizza-lovers-part-3/  

https://blogs.sap.com/2017/08/27/rami-4.0-for-pizza-lovers-part-3/
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A relação de um componente I4.0 com os eixos RAMI 4.0 é estabelecida da seguinte forma, os 

componentes estão localizados no eixo das layers podendo estar em várias posições do ciclo de vida e 

ocupar vários níveis de hierarquia [Adolph, et al., 2018] [Plattform Industrie 4.0, 2016] [Dorst, et al., 

2016] [Pischinga, Pessoa, Junqueira, Santos, & Miyagi, 2018]. 

O conceito deste modelo de referência permite fazer um agrupamento lógico de funções 

reduzindo a variedade de interfaces na IoT, serviços, pessoas e máquinas, podendo padronizar a 

linguagem de engenharia [Phoenix Contact, 2016]. Tudo isto proporciona as condições necessárias para 

descrever e implementar soluções flexíveis utilizando uma arquitetura de referência [Phoenix Contact, 

2016]. 

2.3.2 IIRA  

Paralelamente ao desenvolvimento do modelo alemão (RAMI), os Estados Unidos, mais 

propriamente o IIC (Industrial Internet Consortium), iniciaram também a criação do seu próprio 

referencial construindo o IIRA.  

O IIRA (Industrial Internet Reference Architecture) representa um padrão de orientação para a 

construção de arquiteturas de sistemas de Internet industrial (II), tendo como objetivo a expansão da 

interoperabilidade na indústria, guiando os padrões de desenvolvimento tecnológico [Pedone & Mezgár, 

2018]. Este modelo proporciona uma assistência no desenvolvimento, documentação e comunicação do 

sistema, focando-se na perspetiva de software e do seu processo de negócio [Plattform Industrie 4.0, 

2017] [Phoenix Contact, 2016]. O IIRA maximiza o seu valor dado que possibilita uma ampla 

aplicabilidade no setor industrial impulsionando a interoperabilidade entre sistemas, mapeando 

tecnologias e orientando o desenvolvimento de novos sistemas e padrões [Lin, et al., 2017].  

Este modelo de referência propõe uma arquitetura genérica com um alto nível de abstração 

tendo em vista o suporte de aplicações industriais. Tem por base diversos testbeds, ou use cases, criados 

pelo IIC e a aplicação em sistemas IIoT (Industrial Internet of Things) reais, resultando num continuo 

feedback por parte destes, o que permite a constante revisão e refinamento do modelo [Pedone & 

Mezgár, 2018] [Lin, et al., 2017].  

Para além deste modelo proporcionar uma direção arquitetural do ponto de vista do IIC, nele são 

também referidas as linhas de orientação para criar um sistema seguro e resiliente [Pedone & Mezgár, 

2018].  
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A construção do IIRA teve como base as normas ISO/IEC/IEEE 42010:2011 estas que 

recomendam a identificação das diferentes perspetivas dos vários stakeholders envolvidos, neste 

contexto os stakeholders podem ser considerados os utilizadores do sistema, os operadores, os 

proprietários, os vendedores, os desenvolvedores ou os técnicos que prestam manutenção ao sistema 

[Cimini, Pinto, & Cavalieri, 2017]. O objetivo é que todos estes intervenientes descrevam as propriedades 

do sistema do seu ponto de vista apontando questões como a usabilidade, o processo de implementação, 

os riscos, a capacidade de manutenção do sistema em todo o seu ciclo de vida ou a adequação do 

conceito em termos de desenvolvimento [Phoenix Contact, 2016]. Após a análise destes dados é 

proporcionado um guia com todas estas preocupações de acordo com cada ponto de vista resultando 

numa representação arquitetural abstrata [Lin, et al., 2017].  

Como o padrão de orientação IIRA representa um alto nível de abstração, este exclui a avaliação 

de requisitos específicos sendo estes apenas avaliados em sistemas concretos, em vez disso, o IIRA 

adapta a arquitetura ISO (International Organization for Standardization) com ajustes em dois aspetos 

[Lin, et al., 2017]. O primeiro indica que um sistema não deve utilizar este referencial como modelo 

chave para a construção da sua arquitetura, deve sim, adotar o conceito exposto durante a análise e 

desenvolvimento. Em segundo lugar, este referencial não exige a construção de uma arquitetura 

semelhante à estabelecida, sendo esta apenas uma referência para novos desenvolvimentos, ou seja, os 

viewpoints estabelecidos no IIRA são apenas um ponto de partida para uma arquitetura em concreto 

podendo esta ser estendida, enriquecida ou substituída por outros conteúdos de acordo com as 

necessidades do sistema IIoT em questão [Lin, et al., 2017]. Estes sistemas IIoT poderão utilizar este 

referencial como um modelo arquitetural atribuindo-lhe um carácter único conforme os requisitos e o 

design do próprio sistema [Plattform Industrie 4.0, 2017].  

A arquitetura definida no IIRA teve em conta alguns conceitos principais, sendo eles concern, 

stakeholders, viewpoints e models. Um concern define qualquer tópico de interesse pertencente ao 

sistema. Um stakeholder representa uma pessoa individual, uma equipa ou uma organização que tenha 

interesse em determinado concern. Os viewpoints englobam a análise de concerns específicos do 

sistema e os models são a forma de representação desses viewpoints  [Lin, et al., 2017]. O objetivo da 

representação arquitetural é analisar e resolver os concerns de cada viewpoint sob a forma de uma visão 

arquitetural para cada nível de viewpoints [Lin, et al., 2017]. O conjunto dos viewpoints e dos seus 

modelos arquiteturais podem ser considerados uma representação da arquitetura [Lin, et al., 2017].  
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Os viewpoints definidos no IIRA tem por base os diversos use cases desenvolvidos pelo IIC, têm em 

conta os stakeholders relevantes do sistema IIoT e também enquadram os concerns mais apropriados a 

este [Lin, et al., 2017]. Na imagem seguinte podem ser identificados os viewpoints do modelo de 

referência sendo eles o business viewpoint, o usage viewpoint, o functional viewpoint e por último o 

implementation viewpoint. O IIRA tem apenas quatro viewpoints, no entanto, cabe ao arquiteto a 

adaptação do modelo à sua arquitetura podendo adicionar camadas com o intuito de retratar da melhor 

forma o seu sistema [Lin, et al., 2017].  

 

 

 

 

 

 

 

  

Na arquitetura acima podem ser encontradas dependências de causa-efeito entre os viewpoints 

pois, normalmente os viewpoints servem de guia para as camadas inferiores e essas camadas são uma 

validação dos viewpoints acima [Plattform Industrie 4.0, 2017]. Estes relacionamentos podem ser 

observados nas setas que indicam a validação (validation) e a orientação (guidance). 

 

Business Viewpoint  

 O Business Viewpoint define todas as funções do sistema que suportam a estratégia e objetivos 

de negócio, por outras palavras, são concerns orientados ao negócio tais como a proposta de valor, 

custos de manutenção, estudo de retorno do investimento, etc [Cimini, Pinto, & Cavalieri, 2017] [The 

Open Group, 2017].  

 

Figura 18 - IIRA viewpoints 
 (Plattform Industrie 4.0, 2017) 
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Este viewpoint tem como finalidade a identificação dos stakeholders, a sua visão do negócio, 

valores e objetivos estabelecidos no sistema IIoT [Plattform Industrie 4.0, 2017]. Estes dados são a 

principal preocupação dos gestores do produto, engenheiros de sistemas e de todos os atores que têm 

o poder de tomada de decisão [Cimini, Pinto, & Cavalieri, 2017]. 

 Tendo em conta a identificação e validação de todos os conceitos pertencentes a esta abordagem 

(business viewpoint), foram estabelecidos diversos parâmetros e seus relacionamentos, estes 

representam o conteúdo fundamental deste viewpoint. Assim sendo, no business viewpoint estão 

incluídos os dados referentes aos stakeholders, à visão, aos valores, aos objetivos chave e às capacidades 

fundamentais do negócio [Lin, et al., 2017]. 

 Os stakeholders constituem o suporte maior de todo o negócio representando uma grande 

influência na direção do mesmo, são eles que conduzem o desenvolvimento do sistema, sendo grandes 

pensadores da estratégia a adotar e visionários do futuro da organização [Lin, et al., 2017].  

 A visão descreve o futuro estado da organização divulgando a direção do negócio, já os valores 

refletem a forma como a visão deve ser percecionada por parte dos stakeholders que se irão envolver na 

implementação de um novo sistema assim como os futuros utilizadores deste [Plattform Industrie 4.0, 

2017]. 

 Os resultados do negócio são discutidos nos objetivos chave, nestes são incluídas informações 

relativas aos objetivos técnicos de alto nível sendo também associados os resultados esperados da 

implementação do sistema [Lin, et al., 2017]. 

 Por último surgem as capacidades fundamentais do negócio referindo-se a especificações de 

alto nível essenciais para o funcionamento do sistema. A construção dos objetivos chave anteriormente 

referidos, permite a identificação das capacidades fundamentais [Plattform Industrie 4.0, 2017].  

 A figura seguinte representa os conceitos abordados no business viewpoint, os seus 

relacionamentos e dependências. Posto isto, é de compreensão direta que os stakeholders constroem a 

visão do negócio, esta, terá de validar os valores e os valores conduzem à obtenção dos objetivos chave 

do sistema. Partindo destes, é possível derivar as capacidades fundamentais que estão de acordo com 

os stakeholders e a sua visão. 
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Figura 19 - Business Viewpoint  
Baseado em: [Lin, et al., 2017] 

 

Usage Viewpoint 

 A camada abaixo do Business Viewpoint designa-se de Usage Viewpoint, este aborda os meios 

para atingir as capacidades fundamentais estabelecidas no viewpoint anterior [The Open Group, 2017]. 

Este nível da arquitetura IIRA é normalmente representado por uma sequência de atividades envolvendo 

humanos ou sistemas lógicos (sistemas ou componentes do sistema) estes que são responsáveis pela 

execução das funcionalidades delineadas anteriormente [Lin, et al., 2017]. O Usage Viewpoint descreve 

as atividades que coordenam as várias unidades de trabalho sobre vários componentes, assim sendo, 

foram criados diversos conceitos sobre a forma de coordenação das várias atividades do sistema [The 

Open Group, 2017]. O conceito de task indica a unidade básica de trabalho representando uma 

invocação de uma operação, uma transferência de dados ou uma determinada ação [Plattform Industrie 

4.0, 2017]. Um role representa outro tipo de atividade indicando um conjunto de valências assumidas 

por uma entidade para iniciar ou participar na execução de alguma task requerida por uma activity 

[Plattform Industrie 4.0, 2017]. Uma activity é especializada na coordenação de diversas tasks com um 

carácter de utilização bem definido no sistema.  O conceito de party surge no sentido de atribuir um 

agente, humano ou sistema automatizado para a execução das tasks [Plattform Industrie 4.0, 2017]. 
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 Dentro de uma task podem ser encontrados conceitos como roles, functional map e 

implementation map. O primeiro é referente à entidade responsável por executar determinada task, o 

segundo descreve quais as funções ou componentes funcionais são necessários para a task associada 

e o implementation map aborda os componentes de implementação dos quais a task depende para a 

execução do sistema [Lin, et al., 2017].  

 Uma activity também possui diversas abordagens trigger, workflow, effect e constraints. A 

primeira representa uma ou mais condições com as quais a atividade é iniciada, o workflow consiste 

numa sequência de tasks sejam estas paralelas, condicionais ou iterativas e o effect apresenta o estado 

do sistema após a conclusão de uma atividade. Por último surgem as constrains estas que reúnem as 

características do sistema que devem ser preservadas, tais como a integridade e a confiabilidade dos 

dados, estes parâmetros devem ser conservados antes e depois da implementação do novo sistema 

[Plattform Industrie 4.0, 2017].  

 Em suma, todos os papéis definidos por meio da identificação de diferentes cargos podem ser 

ajustados ao sistema em questão podendo ser adicionadas novas entidades caso se pretenda um usage 

viewpoint detalhado e caso a complexidade do sistema assim o exija.  

 

Functional Viewpoint 

 O Functional Viewpoint aborda os componentes funcionais, a sua estrutura e relação num 

sistema IIoT, pretende focar também nos relacionamentos com entidades externas, tendo em vista o 

suporte à camada anterior e às atividades envolvidas [Lin, et al., 2017]. 

 Esta camada salienta a importância da decomposição de um sistema IIoT em “building blocks” 

dividindo-se em cinco domínios [Pedone & Mezgár, 2018]. Esta divisão pode ser o ponto de partida para 

a conceptualização de uma arquitetura funcional concreta. A forma como os domínios funcionais são 

compostos está relacionada com a especificação dos requisitos do sistema e com o estabelecimento de 

funções a ser adicionadas ou descartadas do IIoT [Lin, et al., 2017].  

 A figura seguinte pretende representar o Functional Viewpoint composto pelos seus cinco 

domínios. As setas representam o fluxo de dados e o fluxo de controlo entre cada domínio, estas podem 

ser distinguidas pela cor, ou seja, as setas verdes representam o fluxo de dados e as setas vermelhas 

representam o fluxo de controlo.  
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As setas que se encontram entre o control domain e os Physical Systems indicam o processamento de 

dados de input/output no domínio do controlo. 

 

 

O control domain representa o conjunto de funções que são desempenhadas no controlo 

industrial, ou seja, o objetivo deste domínio passa pela leitura de dados que provêm do exterior, aplicação 

de regras sobre os componentes e exerção de controlo sobre os mesmos por meio de atuadores. Estes 

componentes que implementam estas funções estão geralmente próximos dos sistemas físicos sendo 

estrategicamente distribuídos [Lin, et al., 2017]. Um exemplo destes componentes funcionais é uma sala 

de controlo de eletricidade ou de controlo de veículos autónomos. 

 Dentro deste domínio podem ser encontrados dois componentes sense e atuation, o primeiro 

reflete a leitura dos dados provindos dos sensores, o segundo está relacionado com a leitura dos 

comandos de controlo e a sua execução [Lin, et al., 2017].  

O domínio seguinte é o operation, este representa um conjunto de funções responsáveis pelo 

armazenamento, gestão, monitorização e otimização das ações e dos dados referentes ao control domain 

[Lin, et al., 2017]. Este domínio engloba a otimização de atividades com o objetivo de gerar valor para o 

cliente e para o negócio.  

Figura 20 - Domínios funcionais do IIRA  
[Lin, et al., 2017] 
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 Ao conjunto de dados provenientes dos diferentes domínios, mas principalmente provindos do 

control domain, dá-se o nome de informational domain. Este domínio tem como objetivo a análise e 

modelação dessas informações de modo a tirar conclusões inteligentes sobre esses resultados para que 

desta forma seja facilitado o processo de tomada de decisão [Lin, et al., 2017]. Por meio desta análise 

é possível a criação de recomendações para a otimização do negócio, conduzindo a um melhoramento 

do sistema produtivo a longo prazo. Um exemplo enquadrado neste domínio está no estudo dos 

consumos de uma determinada máquina para uma dada encomenda. Através deste estudo é possível 

analisar qual o produto que induz um maior consumo concluindo assim qual o produto que possui um 

maior gasto de produção. Desta forma é possível ajustar o valor de venda do produto gerando um lucro 

superior para a organização.  

 O application domain representa o conjunto de funções implementadas numa aplicação lógica 

que efetua funcionalidades específicas no sistema. Este domínio não executa funcionalidades de baixo 

nível sendo essas da responsabilidade do control domain, este domínio executa ações em caso de perdas 

de conectividade ou aplica regras locais [Lin, et al., 2017].  

 O último domínio designa-se de business domain, este é responsável pela execução de atividades 

que permitem a concretização de operações end-to-end no sistema IIoT, assim sendo, neste domínio 

estão incluídos sistemas como ERP, CRM, MES ou PLM [Lin, et al., 2017]. Através destes sistemas é 

possível fazer previsões de falhas de recursos permitindo contactar antecipadamente o fornecedor. Este 

representa apenas um exemplo da vantagem de utilização destes sistemas, no entanto estes podem ser 

aplicados noutras situações.   

Implementation Viewpoint 

 O Implementation Viewpoint descreve a arquitetura geral dos componentes tecnológicos 

necessários para a implementação, as suas interfaces, protocolos e os seus comportamentos [Pedone 

& Mezgár, 2018]. Esta camada permite a representação técnica do sistema ilustrando as atividades e 

funções mencionadas nas camadas usage e functional [The Open Group, 2017]. Os componentes 

tecnológicos podem ser representados por sensores, atuadores, controladores, plataformas, bases de 

dados, data analytics, gestão de serviços, operações, descrições de assets e metadata [The Open Group, 

2017]. Todos estes elementos são coordenados por atividades (usage viewpoint) e suportados pelas 

capacidades do sistema (business viewpoint) [Lin, et al., 2017].  
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 A elaboração de uma arquitetura de um sistema e a escolha das tecnologias utilizadas na 

implementação dependem grandemente do business viewpoint, dado que têm de ser avaliados 

parâmetros como os custos, a introdução do produto no mercado, regulamentos e o estudo da evolução 

tecnológica. Os requisitos do sistema bem como os objetivos chave do mesmo também devem constar 

na construção da arquitetura, dado que estes são comuns a todas as atividades de desenvolvimento [Lin, 

et al., 2017].  

 Com a camada Implementation pretende-se descrever uma arquitetura geral do sistema IIoT 

ilustrando a sua estrutura, distribuição dos componentes e seus relacionamentos. Deve constar também 

uma descrição técnica dos componentes incluindo interfaces, protocolos e outros parâmetros e devem 

ainda ser identificadas as atividades pertencentes ao usage viewpoint e as características chave do 

sistema [Lin, et al., 2017].  

 Um padrão arquitetural pretende ilustrar de forma simplificada e abstrata o funcionamento do 

sistema IIoT, atualmente, existem três padrões arquiteturais bem estabelecidos o Three-tier architecture 

pattern, o Gateway-Mediated Edge Connectivity and Management architecture pattern e o Layered 

Databus pattern. Em contexto da presente dissertação foi utilizado o primeiro padrão, sendo este 

abordado com mais pormenor na secção 3.4.1. 

 Com este referencial, o IIC, pretende promover e acelerar o crescimento da Industrial Internet of 

Things, por meio da coordenação de iniciativas para uma conectividade segura, controlo e integração 

dos assets e dos sistemas de assets com as pessoas, processos e dados. Tudo isto pode ser alcançado 

pela utilização de arquiteturas comuns, pela interoperabilidade entre sistemas com o intuito de 

proporcionar uma transformação do negócio e da sociedade através da indústria e da infraestrutura 

pública [Plattform Industrie 4.0, 2017].  

 Perante os modelos de referência analisados é possível identificar algumas características 

comuns, estas podem conduzir à construção de um modelo cooperativo entre ambos os referenciais. 

Posto isto, uma contribuição para a evolução industrial seria a junção dos consórcios com o intuito de 

agregar os dois modelos num só, construindo um referencial unificado, promovendo uma semântica 

comum e reunindo as melhores práticas de desenvolvimento de sistemas IIoT.  
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2.4 Interoperabilidade 

O conceito de interoperabilidade surge no âmbito da necessidade de comunicação de diferentes 

sistemas, havendo, na presente dissertação, diferentes tipos de dados que surgem de diferentes fontes. 

Assim sendo, a interoperabilidade é um ponto fundamental para o desenvolvimento do projeto, dado 

que, os sistemas presentes no chão de fábrica possuem a obrigatoriedade de comunicação com a 

plataforma IoT, para que desta forma os dados possam ser monitorizados com o objetivo de controlar as 

máquinas em execução. 

O conceito de interoperabilidade está associado à capacidade de utilização, por parte do sistema 

ou processo, de informação de outro sistema por meio de padrões comuns [F.B.Vernadat, 2007]. Assim 

sendo, esta abordagem representa a comunicação entre dois ou mais sistemas ou componentes com o 

intuito de trocar informação e utilizá-la para determinado objetivo [Blanc-Serrier, Ducq, & Vallespir, 2018]. 

Esta definição pretende reunir três elementos fundamentais para entender o que realmente significa a 

interoperabilidade. O primeiro elemento indica que um sistema interoperável deverá englobar a presença 

de múltiplos atores ou múltiplos sistemas, em segundo lugar o sistema terá como finalidade a realização 

de um conjunto de ações e por último o sistema deverá ter a capacidade de comunicar dados específicos 

para atores ou para utilização [Blanc-Serrier, Ducq, & Vallespir, 2018].  

 A interoperabilidade é um conceito multidimensional que abrange diversas perspetivas e 

abordagens de diferentes comunidades e em vários domínios de aplicação. Atualmente existem diversas 

terminologias, sendo que as definições mais populares se encontram de seguida [Gürdür & Asplund, 

2018]. 

 

“A capacidade de sistemas, unidades ou forças de fornecer serviços e aceitar serviços de outros 

sistemas, unidades ou forças e de usar os serviços assim trocados para capacitá-los a operar 

juntos efetivamente.” [United States Department of Defence, 1980] 

 

 “A capacidade de um sistema ou produto/serviço trabalhar com outros sistemas ou 

produtos/serviços sem grande esforço do utilizador. ” [IEEE, 1990]  
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“A capacidade de uma empresa interagir com outras empresas, não apenas do ponto de vista 

da tecnologia da informação, mas também do ponto de vista organizacional e semântico. Essa 

interação deve ser flexível e desenvolvida com o menor custo.” [Li, Cabral, Doumeingts, & 

Popplewell, 2006]  

 De acordo com o dicionário de Oxford interoperable (interoperável) significa “apto para operar 

em conjunto”. Por outras palavras, a interoperabilidade engloba pelo menos dois softwares diferentes 

com diferentes proprietários, desenvolvidos por ferramentas diferentes, mas que podem trabalhar juntos 

[Chen & Vernadat, 2003]. Este conceito é considerado significativo quando existem interações a três 

níveis diferentes, dados, serviços e processos, todos eles com uma semântica definida no contexto do 

negócio [Chen, Doumeingts, & Vernadat, 2008].  

Apesar de existirem inúmeras definições, nestas podem ser encontrados parâmetros comuns, 

como a existência de sistemas heterogéneos, que por meio da utilização da mesma semântica, 

pretendem estabelecer uma comunicação entre si com o objetivo de efetuar uma troca de dados. 

Uma arquitetura SOA (Service Oriented Architecture) retrata uma forma de representação da 

interoperabilidade entre sistemas, esta pode ser definida como um meio de construir e distribuir 

componentes de software interoperáveis e os seus agentes, designados de serviços [Ibrahim & Hassan, 

2010].  

Como esta arquitetura pretende ser abrangente, demonstrando um panorama geral do sistema, 

é preferível que esta representação seja única caso contrário, poderão ser encontrados problemas de 

interoperabilidade nos serviços [Ibrahim & Hassan, 2010].  

Esta temática é abordada com maior profundidade no capítulo 4.3. 

Após o agrupamento de diversas fontes, [Kubicek & Scholl, 2011] [Vernadat, 2010] 

[Charalabidis, Panetto, Loukis, & Mertins, 2008] [F.B.Vernadat, 2007] [Blanc-Serrier, Ducq, & Vallespir, 

2018] é possível constatar a divisão desta abordagem em três níveis distintos: interoperabilidade de nível 

semântico, nível técnico e nível organizacional.  

 Esta distinção de níveis de interoperabilidade vem responder a questões como “o que é que tem 

de ser interoperado”, “quem deve padronizar os componentes” e “como é que o sistema deve ser 

implementado” [Kubicek & Scholl, 2011]. 
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 A interoperabilidade semântica pode ser definida como a capacidade de entendimento mútuo de 

dois ou mais sistemas, por meio da atribuição de uma semântica única para troca de dados [Blanc-

Serrier, Ducq, & Vallespir, 2018]. A complexidade desta perceção consta na existência de uma grande 

variedade de bases de dados e sistemas de informação utilizados por diversas organizações, sendo por 

isso necessária a introdução de uma semântica comum [Vernadat, 2010]. Só é possível a execução de 

processos em sistemas diferentes quando a semântica dos data sets é definida e partilhada, sendo 

posteriormente automatizada para processos futuros [Kubicek & Scholl, 2011].  

Existem dois principais campos aplicacionais neste nível: as pessoas, que partilham a mesma linguagem 

técnica e os sistemas computacionais [Blanc-Serrier, Ducq, & Vallespir, 2018].  

Um dos principais problemas a resolver neste âmbito é a existência de inúmeros conceitos 

diferentes para definir o mesmo termo conduzindo a uma heterogeneidade da informação. Posto isto, a 

interoperabilidade semântica representa um pré-requisito que deve ser considerado antes da 

implementação do novo sistema [Charalabidis, Panetto, Loukis, & Mertins, 2008].  

 Entende-se por interoperabilidade técnica a capacidade de dois ou mais sistemas partilharem 

informação ser haver perdas ou degradação de dados [Blanc-Serrier, Ducq, & Vallespir, 2018]. Este nível 

pretende resolver questões técnicas relativas à conexão entre os sistemas computacionais e os serviços, 

por meio da seleção de protocolos e da forma de recolha, transmissão, processamento e segurança da 

informação [Blanc-Serrier, Ducq, & Vallespir, 2018].  

 Este tipo de interoperabilidade tem duas formas de aplicação, sendo estas representadas pela 

comunicação machine-to-machine, onde são selecionadas as mesmas linguagens de programação, os 

mesmos formatos de dados e os mesmos modelos de dados, e a comunicação man/machine esta sob 

a forma de uma interface visual para uma perceção mútua [Blanc-Serrier, Ducq, & Vallespir, 2018].  

 A interoperabilidade técnica também pode ser designada de interoperabilidade sintática, pois 

esta permite facilitar a comunicação e troca de dados em termos de protocolos de comunicação e trocas 

de mensagens entre sistemas [Vernadat, 2010]. 

 Neste âmbito, por vezes, podem existir desafios no que toca à compatibilidade dos dados, visto 

que existem questões legais, confidencialidade ou de infraestruturas técnicas que obrigam à adoção de 

diferentes formatos de dados [Vernadat, 2010].  

 Em último lugar está a interoperabilidade organizacional, esta está relacionada com a 

formalização do processo de negócio e do sistema de decisão, pois dentro de cada processo de decisão 
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estão incluídas diversas organizações ou diversos setores de uma organização [Blanc-Serrier, Ducq, & 

Vallespir, 2018].  

 A interoperabilidade organizacional aborda várias temáticas tais como: a definição de cargos e 

responsabilidades dentro da cadeia de valor, a definição da integridade e confidencialidade da 

informação, o estabelecimento de processos e execução dos mesmos, a definição de processos 

intermédios com o intuito de conectar duas organizações diferentes e a colaboração entre serviços de 

diferentes organizações estas que diferem na sua organização interna e na estrutura das suas operações 

[Blanc-Serrier, Ducq, & Vallespir, 2018].  

 Em suma, este nível de interoperabilidade lida com a definição de objetivos do negócio, com a 

coordenação dos processos de negócio e proporciona meios de colaboração com as organizações com 

as quais é efetuada a troca de informação [Vernadat, 2010].  Assim sendo, o nível organizacional, é a 

capacidade das organizações fornecerem serviços de forma recíproca, permitindo a colaboração entre 

estas bem como a busca das melhores práticas para partilha de dados [Vernadat, 2010] [Callejo, 

Wachowicz, & Bernabé-Poveda, 2009].  

 

2.5  Conclusões 

  O início da nova era industrial trouxe consigo um grande desenvolvimento tecnológico na 

indústria introduzindo sistemas como IoT, Cloud e Big Data, sendo que um dos pontos comuns entre 

eles são os dados. Ao dados representam a ponte de ligação entre os diferentes sistemas e só é possível 

a sua transmissão por meio do estabelecimento da interoperabilidade entre plataformas, com o intuito 

de criar canais de comunicação para troca de informação. 

O digital twin visa representar virtualmente toda essa informação permitindo simulações e 

estudos do impacto da utilização do produto ainda antes deste ser produzido. Este conceito é de extrema 

relevância em contexto da Indústria 4.0 o que o conduziu às tendências tecnológicas do ano de 2018 

estabelecidas por Gartner. Para além disso, esta tecnologia encontra-se no pico das expectativas da curva 

de Gartner o que indica que há um grande investimento na investigação desta área. Contudo, este 

posicionamento também é indicativo de que os estudos desta temática ainda se encontram na fase 

inicial, o que se reflete num número reduzido de implementações em contexto real. Apesar disso, a 
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investigação efetuada conduz a uma constante atualização da informação proporcionando sempre novos 

dados para estudo e desenvolvimento. 

Com a necessidade de obtenção de dados e de comunicação entre plataformas torna-se 

imprescindível a criação de padrões unificados para a construção da arquitetura do sistema I4.0, desta 

forma surgem os modelos de referência RAMI e IIRA. Apesar destes serem resultado de inúmeras 

investigações na área industrial e nas inovações tecnológicas aplicadas à manufatura, é reconhecida a 

necessidade de integração dos dois modelos procurando parâmetros comuns e promovendo a sua 

implementação na indústria. Este alinhamento entre os dois referenciais é estudado no capítulo seguinte 

onde são mencionadas as suas semelhanças por meio de uma comparação camada a camada ou 

domínio a domínio.  

O conceito de interoperabilidade traz consigo inúmeras definições, contudo, é unânime 

considerar que este é o responsável pela comunicação entre sistemas e plataformas diferentes, lidando 

com diversas fontes de informação e desenvolvido por vários criadores. O caso de demonstração da 

presente dissertação ilustra uma arquitetura de interoperabilidade onde podem ser consultados os 

protocolos de comunicação existentes entre cada plataforma.  
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3. ALINHAMENTO ENTRE OS REFERENCIAS RAMI E IIRA 

A interoperabilidade dos dois modelos de referência mencionados anteriormente é estudada 

nesta secção. Com esta abordagem pretende-se obter uma arquitetura cujos domínios focam no estudo 

a desenvolver no caso de demonstração. Deste capítulo constam os testbeds efetuados pelo IIC estes 

que conduzem à construção do modelo cooperativo, o impacto da transformação digital, o estudo do 

componente I4.0 e a arquitetura Three-Tier. 

3.1  Introdução  

  Este capítulo surge em contexto da discussão relativa aos modelos de referência RAMI e IIRA da 

secção anterior. O seu objetivo centra-se na busca do alinhamento entre estas duas arquiteturas com o 

intuito de obter o melhor partido de cada uma. A obtenção de uma semântica semelhante bem como a 

garantia de uma conexão com sistemas externos são finalidades comuns aos dois modelos, o que se 

traduz na viabilidade do estudo da interoperabilidade entre eles. 

  Com o intuito de demonstrar essa mesma interoperabilidade são apresentados dois casos de 

estudo ou testbeds designados de Industrial Digital Thread (IDT) e Asset Efficiency Testbed (AE).  

Associados a estes estão os conceitos de digital thread e digital twin respectivamente, o primeiro visa 

uma abordagem ao fluxo de informação ao longo da cadeia do processo produtivo, enquanto que o 

segundo é uma representação virtual do produto e/ou ferramenta. Ambos permitem a recolha e análise 

de informação fundamental para a tomada de decisão estratégica do ponto de vista organizacional. 

  Estes conceitos surgem em maior detalhe no ponto seguinte, onde é estudado o seu impacto ao 

nível de três diferentes dimensões: cadeia produtiva, cadeia de valor e do asset. A implementação destas 

tecnologias permite a digitalização dos sistemas de automação e dos processos de manufatura 

proporcionando a gestão e otimização dos processos de negócio.   

  Seguidamente é abordado o mapeamento dos testbeds com as camadas do RAMI e 

correspondente associação com o IIRA permitindo efetuar uma primeira análise sobre a 

interoperabilidade entre estes modelos. 

  Numa segunda análise, é efetuado o levantamento do modelo cooperativo, este surge da 

comparação entre os domínios funcionais do IIRA e o eixo das camadas do RAMI. Este cruzamento 

resulta da reunião das conceções dos dois modelos realçando as melhores abordagens de cada um.  
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  Em seguida, é proposta uma arquitetura resultante da interoperabilidade entre o IIRA e o RAMI, 

esta representa o ponto de partida para o desenvolvimento da presente dissertação. Dessa representação 

são abordados, no capítulo seguinte, dois dos seus componentes o “Asset” e o Operation Domain. 

  O último ponto desta secção centra-se na demonstração da interoperabilidade entre os 

referenciais abordando o conceito de componente I4.0, seus requisitos e sua associação com os testbeds 

do modelo IIRA. 

  Em síntese, este capítulo pretende provar a interoperabilidade entre os modelos de referência 

por meio da construção de uma arquitetura que reúne os dois referenciais numa só estrutura. Esta reflete 

o principal suporte para o desenvolvimento da presente dissertação que se centra na abordagem a dois 

componentes dessa mesma arquitetura. 

3.2 Interoperabilidade IIRA e RAMI4.0 

As discussões relativas à interoperabilidade dos dois modelos de referência, ajudam os 

responsáveis pela tomada de decisão das várias indústrias, a avaliar se as implementações dos seus 

assets resultam num desempenho de integração de alto-nível entre as duas arquiteturas. 

A arquitetura IIRA possui diversos testbeds com o objetivo de demonstrar implementações das 

soluções da internet industrial no mundo real. Estes testbeds representam casos de uso específicos onde 

as tecnologias da internet industrial estão a ser aplicadas com o intuito de aumentar a eficiência da 

cadeia de valor dos assets. Mapear estes testbeds nos três eixos da arquitetura RAMI é o ponto de partida 

para procurar a interoperabilidade e derivar uma estratégia arquitetural para a implementação de 

tecnologia que responda aos guidelines de ambos os modelos, tanto o IIRA como o RAMI. Essa estratégia 

deve encontrar aplicabilidade na indústria que sustente uma acelerada adoção dos benefícios da quarta 

revolução industrial. 

3.2.1 Testbeds 

O IIRA procura respostas focadas nos múltiplos domínios da indústria, da energia aos transportes, 

passando pela manufatura. Já o RAMI pretende dar respostas à totalidade da cadeia de valor do domínio 

da manufatura. Sendo a manufatura o domínio central e comum aos dois modelos, faz sentido encontrar 

testbeds que descrevam os casos de uso que lhe sejam aplicáveis. De entre os testbeds do IIC fazem 
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parte atualmente vinte e oito, sendo que destes surgem dois que pretendem demonstrar a 

interoperabilidade entre o RAMI e o IIRA, são eles o Industrial Digital Thread (IDT) e o Asset Efficiency 

(AE). O IDT tem como objetivo maximizar a eficiência, rapidez e flexibilidade através da digitalização e 

automação dos processos e procedimentos da manufatura, focando-se em todo o ciclo de vida do 

produto, desde a conceção até à sua montagem [Infosys, 2017]. O AE pretende monitorizar, controlar e 

otimizar os assets considerando a informação operacional, do consumo energético, de manutenção e a 

eficiência [Infosys, 2017].  

 

Industrial Digital Thread 

O IDT surge com a necessidade de entender problemas que ocorrem recorrentemente com 

determinadas peças ou o motivo pelo qual estas são classificadas como não conformes devido a questões 

de incompatibilidade na montagem. Em muitos casos, a origem do problema centra-se no design, nos 

processos de fabrico, na logística da cadeia de abastecimento ou no planeamento de produção, no 

entanto, sem dados, é difícil identificar a causa raiz destas questões.  

O objetivo deste testbed prende-se com o acesso aos dados inteligentes do processo de fabrico 

e aos valores de desempenho industrial, o que permite otimizar as perceções do processo real, tendo 

em vista o melhoramento da produtividade tanto do serviço como do operador. Este testbed promove a 

eficiência, velocidade e flexibilidade por meio da digitalização, automação de processos e procedimentos 

de fabrico. 

Por meio da integração digital do projeto de manufatura e aproveitando o sistema virtual de 

manufatura, o IDT possibilita a compreensão de diversos aspetos do produto durante o seu ciclo de vida 

mesmo antes do processo de fabrico se iniciar [Infosys, 2017]. A vantagem do sistema virtual passa pelo 

estudo do desempenho do processo de manufatura através da análise de Big Data possibilitando uma 

consciencialização e construção de ações práticas tendo em vista a otimização do processo e da sua 

manutenção.  

O IDT centra-se principalmente em duas fases, a primeira aborda o estabelecimento de uma 

arquitetura, a conectividade e o endereçamento de um caso de uso com a finalidade de estudar o 

desgaste prematuro associado à atividade das máquinas [Industrial Internet Consortium, 2017]. Muitas 

das questões colocadas pelos stakeholders debatem-se na investigação sobre: 
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 “Onde é que no ciclo de vida do produto é causado um maior desgaste prematuro? Como 

podemos identificar corelações que nos permitam indicar a fonte do desgaste prematuro através da 

utilização de abordagens proactivas em vez das abordagens reativas tradicionais?” o IDT vem solucionar 

estas questões [Infosys, 2017].  

A segunda fase pretende que este testbed venha a suportar vários use cases no âmbito da 

manufatura, serviços e otimização da cadeia de abastecimento [Industrial Internet Consortium, 2017]. O 

IDT abrange todo o ciclo de vida do produto desde a conceção da peça à sua aplicação, ou seja, fornece 

um certificado digital do produto à medida que este progride entre as fases de desenvolvimento e 

protótipo até à sua colocação em produção. 

O termo digital thread refere-se à informação que é gerada e armazenada no processo de fabrico 

de uma peça. Esta abordagem está associada à junção dos dados ao longo do ciclo de vida do produto 

e da cadeia de valor. Permite transmitir e partilhar informação no sistema produtivo de forma rápida e 

segura, gerando dados adequados ao suporte da tomada de decisão, estabelecimento de requisitos e 

melhoramento do prognóstico e do controlo do processo de fabrico [MoneerHelu, ThomasHedbergJr., & 

Feeney, 2017]. Este testbed realça a interoperabilidade que deve existir em toda a cadeia de valor, induz 

o melhoramento dos recursos para testar os produtos e foca na redução dos custos dos processos de 

fabrico [Duck Bong Kim, 2014]. Desta forma os designers, os fabricantes e os utilizadores poderão 

transmitir informação utilizando a mesma linguagem com a possibilidade de aceder a informação de 

todas as fases da cadeia do processo produtivo [Nassar & Reutzel, 2013].   

Asset Efficiency 

O Asset Efficiency constitui um testbed que vem dar resposta à falta de análise de dados em tempo 

real, à carência de informações de outros sistemas e à ausência de um foco holístico com outros aspetos 

de eficiência tais como a energia, utilização, manutenção e desempenho. Este testbed tem a intenção 

de reunir informações dos assets com precisão em tempo real tendo em vista a tomada de decisão 

[Industrial Internet Consortium, 2017].  

O termo Asset é referente a um produto, parte de um componente ou um componente na sua 

totalidade, de um sistema eléctrico ou mecânico, ou então poderá ser o próprio sistema. Por exemplo, 

um asset poderá ser uma aeronave completa ou um componente da mesma como o seu motor ou 

engrenagem, este também pode ser referente a uma máquina no chão de fábrica.  
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Assim que um asset é implementado é fundamental ao operador aceder aos dados associados ao 

seu desempenho, estes permitem avaliar a eficiência do produto e consequentemente efetuar alterações 

na produção de forma preditiva. 

Existem inúmeros benefícios na implementação de interoperabilidade no sistema entre os assets 

[Infosys, 2017] tais como:  

• Eficiência Energética: permite reduzir os consumos energéticos e reduzir os gastos. 

• Eficiência Informacional: proporciona uma gestão de dados eficiente tendo em conta os padrões 

de dados e a segurança. Isto permite obter dados com qualidade e interoperáveis. 

• Eficiência Operacional: permite uma visão integrada de toda a cadeia de abastecimento através 

da monitorização do produto.  

• Manutenção Eficiente: através da utilização de dados da produção em tempo real com uma 

análise fortemente preditiva tendo como objetivo a redução de avarias inesperadas. 

• Serviço Eficiente: a informação em tempo real permite ter conhecimento do estado do asset 

consentindo uma implementação eficiente do serviço. 

A disponibilidade e a eficiência dos assets permite a redução da inatividade de assets valiosos 

maximizando a produção e garantindo uma entrega dos serviços atempada.  

O AE é um testbed vertical podendo ser aplicado em várias soluções, foca-se no produto e 

abrange todas as camadas dos níveis de hierarquia do RAMI 4.0. Possibilita a monitorização, controlo e 

otimização do produto tendo sempre em conta a eficiência operacional e o desempenho. Os benefícios 

da utilização deste testbed podem possibilitar ainda a monitorização de um cronograma ideal de 

manutenção do produto, redução do tempo de inatividade do mesmo, bem como, um aumento da 

produtividade geral e redução de gastos operacionais e de capital. [Industrial Internet Consortium, 2016]  

Em suma, a digitalização de cada produto ou asset permite percorrer todo o seu ciclo de vida 

virtualmente, facilitando a sua rastreabilidade, captando e guardando toda esta informação ao nível da 

camada de informação de um sistema de TI que comunica com cada máquina que produz o asset. 

Associado ao testbed AE está o conceito de digital twin este significa a capacidade de obter uma 

representação virtual dos assets e das suas dinâmicas, define como é que os componentes de um 

sistema de Internet Of Things operam e se desenvolvem ao longo do ciclo de vida. Se for desenvolvido 

corretamente, o digital twin poderá influenciar o Design, a Construção e a Operação de um componente 

[Chris O'Connor; IBM, 2017]. 
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O conceito de “twin” surge no programa Apollo da NASA quando foram construídos dois veículos 

espaciais idênticos sendo que um deles foi criado com o intuito de ser exposto a condições similares ao 

espaço. Desta forma era possível simular na Terra situações críticas que podem ocorrer no espaço 

podendo ajudar os astronautas a solucionar diversos problemas. Assim sendo, todo o tipo de protótipo 

que é utilizado como um simulador do protótipo real pode ser visto como um “twin” em tempo real, 

permitindo a simulação de comportamentos reais num protótipo virtual [RolandRosen, Wichert, 

GeorgeLo, & D.Bettenhausen, 2015].  

Um digital twin permite recolher e avaliar informação continuamente, possibilitando uma redução 

do tempo do ciclo de produção e a sua agilização, adicionalmente reduz o tempo de introdução de novos 

produtos e deteta comunicações ineficientes [Vachálek, Bartalský, Rovný, Morháč, & Lokšík, 2017]. Este 

conceito não é apenas um CAD (Computer Aided Design) que demonstra uma modelação de ambientes 

complexos e fornece dados dos componentes lá representados, um digital twin poderá representar a 

interação entre todos os componentes do ciclo produtivo [F.Zezulka, P.Marcon, I.Vesely, & O.Sajdl, 2017]. 

As aplicações de digital twin fornecem modelos que simulam movimentos de robots em processos 

básicos tais como a perfuração de objetos ou o posicionamento das peças, desta forma a execução 

destas tarefas pode ser validada antes de proceder à ordem de produção física [RolandRosen, Wichert, 

GeorgeLo, & D.Bettenhausen, 2015].  

3.2.2 Digitalization of Manufacturing 

A IIoT visa a conexão dos assets, máquinas ou sistemas de controlo, com os sistemas de 

informação, pessoas e processos de negócio, podendo ser aplicada em vários setores industriais. A 

digitalização permite a aplicação ou adaptação das tecnologias de informação mais recentes nos 

domínios tanto operacional como de manufatura tendo por base requisitos rigorosos.  

A digitalização dos sistemas de automação e processos de manufatura emergiu através da 

utilização de sistemas como MC (Micro-Controller), PLC (Programmable Logical Controller), ERP 

(Enterprise Resource Planning), PLM (Product Lifecycle Management), MES (Manufacturing Execution 

System) e CAD (Computer Aided Design) passando a integrar o processo holístico [Lin S.-W. , Industrial 

IoT/Industrie 4.0 Viewpoints, 2017]. 
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O aparecimento da Internet Industrial, da industrial analytics, dos cyber-physical systems (CPS) 

e da inteligência artificial proporcionaram um avanço na manufatura, perante estes, é possível orquestrar 

e otimizar os processos de negócio [Lin S.-W. , Industrial IoT/Industrie 4.0 Viewpoints, 2017]. Com esse 

objetivo, diversas organizações estabeleceram processos digitais que visam uma abordagem abrangente, 

tal como pode ser visualizado na figura seguinte.  

 

Figura 21 - Digitalização de funções e processos de fabrico [Lin S.-W. , Industrial IoT/Industrie 4.0 Viewpoints, 2017] 

 

A figura mencionada reúne os processos tanto ao nível do produto, da Value Chain como do 

asset, sendo o MES o resultado do cruzamento dos dados provenientes da simulação e design do produto 

com a cadeia de valor.  

A Value Chain, assinalada a verde, consiste nas funcionalidades fornecidas pelo ERP podendo 

incluir ordens de produção, planeamento de produção, encomendas de materiais, inventariação, 

identificação ou localização do produto em armazém. Por meio desta ferramenta é possível dar resposta 

ao mercado de forma rápida e otimizada melhorando a capacidade de produção em massa. 

Como resultado da necessidade de produção de produtos complexos em ciclos de inovação 

curtos surge a Product Chain utilizando o PLM, assinalado a azul, esta cadeia possibilita a capacidade 

de introdução de novos artigos e produção diversificada.  
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O MES (Manufacturing Execution System) situa-se na junção entre a Value Chain e a cadeia de 

produtos, este, permite a gestão de processos de fabrico reais desempenhando um papel fundamental 

ao gerir o asset principal das empresas de manufatura. A finalidade deste sistema é atingir um elevado 

desempenho e qualidade a baixo custo, otimizando os recursos de produção [Lin S.-W. , Industrial 

IoT/Industrie 4.0 Viewpoints, 2017].  

A Asset Chain consiste em estabelecer, operar e monitorizar os assets industriais, nos layouts 

operativos, sejam máquinas de manufatura ou equipamentos mais complexos e de alto valor, tais como 

turbinas eólicas, locomotivas ferroviárias, guindastes portuários, sistemas de geração e distribuição de 

energia ou de produção petroquímica. São estes equipamentos, depois de instalados e colocados em 

operação pelos seus fabricantes, que se transformam no produto de criação de valor na Asset Chain da 

indústria, através da otimização da sua operação e manutenção. 

As diferentes fases do ciclo de vida do produto, cadeia de valor e cadeia do asset implicam a 

utilização de diferentes ferramentas de software, modelos e representações de dados. A smart 

manufacturing  vem integrar e conectar essas ferramentas de modo a aumentar a automação, 

capacidade de resposta e eficiência do processo, bem como reduzir os erros humanos [Lin D. S.-W., 

2017]. 

A digitalização do processo de manufatura permite estender o ciclo de vida do produto para além 

das quatro paredes da fábrica, expandindo-se para o ambiente operacional do próprio cliente. O Digital 

Thread permite integrar funções de produção ao longo da cadeia do produto e agregar dados dos 

produtos a modelos digitais. A seta representada a vermelho pertencente à imagem seguinte indica o 

fluxo de dados do produto e a visualização integrada do mesmo ao longo do seu ciclo de vida, ou seja, 

desde o projeto inicial passando pelo sua fabrico, operação, até ao fim da vida útil do produto incluindo 

também a sua reciclagem.  

Através do Digital Thread é possível recolher dados relevantes relativamente ao produto, tais 

como, a especificação do design comum entre instâncias do produto, dados de fabrico específicos, 

informações sobre a operação e sobre a sua manutenção. Estes dados contribuem para a criação de 

modelos para produtos individuais designados de digital twin. A esses modelos estão associados dados 

do produto que refletem o seu estado atual e o seu histórico no ciclo de vida [Lin D. S.-W., 2017].  
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Figura 22 - Digital Thread e Digital Twin 
 [Lin D. S.-W., 2017] 

  

O digital twin possibilita o acesso à capacidade e performance do produto, podendo identificar 

as suas falhas através da análise e simulação do desempenho deste componente. Desta forma, é possível 

otimizar o fabrico, detetar falhas por antecipação e seu diagnóstico, para além de possibilitar uma 

melhoria no design do produto e uma previsão da manutenção do mesmo [Lin D. S.-W., 2017].  

O resultado da análise dos dados pode ser fornecido ao MES com o intuito de otimizar a gestão 

de capacidade de produção e recursos. O MES também poderá auxiliar na atualização dos modelos 

digitais (digital twin) à medida que os produtos são fabricados. 

A obtenção de dados relativos aos assets industriais é o foco principal da IIoT, sendo que, 

atualmente já é possível reunir informações úteis a partir da análise de uma grande quantidade de dados 

que são recolhidos por meio da conectividade estabelecida no sistema. Estas análises industriais 

preditivas são consideradas, em diversos ramos, como fundamentais do ponto de vista do negócio. Desta 

forma, é possível afirmar que os dados são o novo combustível da era industrial mais recente e a análise 

dos mesmos é o novo mecanismo que impulsiona os processos inteligentes, podendo assim, obter uma 

estratégia de negócio informada e otimizando o sistema.  

3.2.3 Integração dos Testbeds nos modelos IIRA (IIC) e RAMI (PI4.0) 
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O digital thread conecta cada fase do ciclo de vida do produto desde o design à sua utilização final. 

Este canal de comunicação proporciona a informação que o digital twin precisa para efetuar análises de 

dados tendo em vista a otimização de todo o processo [F.Zezulka, P.Marcon, I.Vesely, & O.Sajdl, 2017]. 

O digital twin está associado à replicação virtual do asset enquanto que o digital thread permite a conexão 

de todo o ciclo de vida e cadeia de valor [Infosys, 2017]. 

A definição de digital twin associada ao testbed AE e pertencente ao IIC representa uma estrutura 

análoga à shell de administração do RAMI representada na Figura 29. O conceito de digital thread, relativo 

ao testbed IDT é equivalente ao eixo do ciclo de vida e cadeia de valor da manufatura pertencentes ao 

RAMI. Posto isto, e como os testbeds mencionados estão associados ao IIRA, é evidente a 

interoperabilidade existente nestes dois modelos. 

Por sua vez o RAMI 4.0 define os requisitos da sua shell de administração, esta que converte os 

objetos não I4.0 em objetos compatíveis com I4.0 [Infosys, 2017]. Esta shell contém a representação 

virtual de um asset, o seu ciclo de vida, funcionalidades técnicas e pode incluir também procedimentos 

para integrar os dados do sensor e monitorização das suas condições e capacidades. As características 

e funcionalidades referidas são semelhantes às propriedades do digital twin e digital thread associados 

ao IIRA o que mais uma vez indica a compatibilidade existente entre estas duas arquiteturas. 

O foco nestes dois modelos de referência e o seu cruzamento pretende alcançar uma abordagem 

complementar por meio da adoção de paradigmas arquiteturais e guidelines de ambos os referenciais, 

levando-nos a ecossistemas IIoT mais abrangentes. 

Tanto o IIRA como o RAMI são modelos de referência que contêm métodos para desenvolver 

arquiteturas no âmbito industrial, contudo, estes não foram desenvolvidos para um sistema específico 

[Lin, et al., 2017]. O IIRA pretende englobar vários domínios industriais enquanto que o RAMI tem como 

foco a manufatura (Figura 23). A Indústria exige uma interação de vários domínios como por exemplo o 

simples carregamento de um carro eléctrico exige a interação da bateria com o carregador o que implica 

uma interoperabilidade entre os domínios do fabrico da bateria com o domínio do transporte de energia 

do carregador. A figura seguinte representa o cruzamento dos domínios abrangidos tanto pelo IIRA (IIC) 

como pelo RAMI (I4.0). 
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Figura 23 - Cruzamento dos domínios do IIC e I4.0 [Infosys, 2017] 

 

A Figura 24 mostra o padrão arquitetural de três eixos do RAMI 4.0, tal como descrito pelo 

Working Group for Industry 4.0. Esta imagem procura ilustrar o mapeamento dos testbeds IDT e AE com 

o RAMI 4.0 bem como a associação deste com os domínios funcionais do IIRA.  

 

Figura 24 - Integração dos Testbeds nos modelos RAMI 4.0 e IIRA [Infosys, 2017] 
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O testbed AE foca-se numa instância ou no produto acabado estando associado apenas ao nível 

hierárquico “Product” do RAMI 4.0. Enquanto que o testbed IDT se foca em todo o ciclo de vida do 

produto, desde a conceção até ao produto final, expandindo-se pelos níveis hierárquicos desde o 

“Product” até à “Enterprise”. Ambas as arquiteturas RAMI 4.0 e IIRA referem a necessidade de uma 

arquitetura orientada aos serviços (SOA) para encapsular as funcionalidades em serviços, e por isso, as 

soluções IIoT bem como os testbeds baseados no SOA podem ser semanticamente interoperáveis ao 

nível funcional entre as duas arquiteturas.  

3.3 Cooperation Model 

Tornar a indústria e as operações de fabrico inteligentes por meio da digitalização e otimização 

dos processos constitui um objetivo comum tanto do referencial IIRA como do RAMI4.0 [Lin, et al., 2017]. 

O IIRA coloca a coleta e análise de dados na linha da frente, com a finalidade de apoiar a tomada 

de decisão nos processos operacionais e nas atividades executas diretamente pelas próprias máquinas. 

Este modelo, baseado em ISO/IEC/IEEE 42010, pretende abordar a forma como o sistema IIoT é 

desenvolvido e como este opera [International Organization for Standardization, 2011].  

O RAMI 4.0 ilustra o modo como o chão de fábrica opera tendo como base a SGAM (Smart Grid 

Architecture Model), este modelo especializa-se nas camadas de baixo nível do sistema introduzindo o 

conceito de componente I4.0 [CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group , 2012]. Este 

componente permite a integração de produtos, dispositivos e máquinas no processo digital, facilitando a 

recolha de informação proveniente de todos esses assets [Lin, et al., 2017]  

É evidente que a combinação das questões abordadas nos dois modelos, IIRA e RAMI, 

representaria uma junção poderosa, tendo em conta que ambos os referencias partilham de um objetivo 

comum, a obtenção de processos inteligentes [Lin, et al., 2017].    

 Assim sendo, é possível efetuar um levantamento das semelhanças entre os dois modelos, 

começando por analisar as terminologias utilizadas por cada um que no fundo possuem o mesmo 

significado.  

 O RAMI possui uma camada dedicada à abordagem aos assets, designada de Asset Layer, o IIRA 

não possuí um viewpoint com esta designação, no entando, nos functional domains faz referência à 

existência de um sistema físico, referindo a necessidade de interação externa com um componente que 

irá gerar dados para input no control domain.  
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 Este domínio visa a sensorização e, como o próprio nome indica, o controlo dos sistemas físicos, 

o RAMI também apresenta este conceito representado na Integration Layer pois este é responsável pela 

monitorização dos assets. A Functional Layer do RAMI também poderá estar associada ao control domain 

dado que esta descreve as funcionalidades do asset atribuindo-lhe uma função no sistema I4.0. 

 O Functional Viewpoint do IIRA possui diversas caracteríisticas do sistema que devem ser 

adotadas em todos os domínios pertencentes a esta camada, ou seja, todos os domínios sejam eles de 

controlo, operacional, informacional, aplicacional ou de negócio devem ter em conta as características 

do sistema e as funções transversais a estes. A figura seguinte ilustra estes dois eixos de propriedades 

importantes no decorrer do processo. 

 

Figura 25 - Crosscutting Functions e Systems Characteristics dos domínios funcionais do IIRA [Kevan, 2017] 

  

Duas das Crosscutting Functions denominam-se de Connectivity  e Distributed Data 

representando os protocolos de comunicação entre os domínios para partilha de dados, tal como 

acontece no RAMI na camada Communication.  
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 A Information Layer pertencente a este último modelo, possui exatamente a mesma denominção 

que o Information Domain no IIRA englobando características muito semelhantes tais como a análise dos 

dados gerados pelo sistema. 

 No RAMI a descrição das funcionalidades técnicas e a definição de tarefas para suporte ao 

processo de negócio estão presentes na Functional Layer, enquanto que no IIRA a gestão desses 

partâmetros pode ser encontrada nos domínios operacional e aplicacional. 

 Por último surge a Business Layer pertencente ao RAMI, nesta podem ser encontradas atividades 

como a gestão de todo o ciclo de vida do negócio passando por todas as funções hierárquicas. O IIRA 

possui o Business Viewpoint e ainda o Business Domain, que, respectivamente,  tratam  da lógica e valor 

do desenvolvimento do sistema IIoT e da interação das funções do sistema com o intuito de finalizar o 

processo end-to-end.  

A tabela seguinte ilustra as semelhanças encontradas entre os dois modelos, promovendo a 

junção destas duas abordagens, podendo assim, resultar num modelo cooperativo que procura as 

melhores conceções tendo em vista a interoperabilidade dos sistemas [Industrial Internet Consortium, 

2016].  
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Tabela 4 - Associação entre as camadas do RAMI 4.0 e os domínios e Viewpoints do IIRA 
 [Lin, et al., 2017] 

 

 

 

 

RAMI 4.0  IIRA 

Asset Layer 
Componentes físicos, documentos, 
software, recursos humanos. 

 
 
 
 

Physical Systems  
Não formalmente definido. 

Integration Layer 
Representa digitalmente os “Assets” 
físicos e sua capacidade digital. 
Permite o controlo do processo técnico. 

 
 
 
 Control Domain 

Funções desempenhadas pelos assets 
industriais ou sistemas de controlo 
(sensorização, atuação).  

Functional Layer 
Se os componentes forem compatíveis 
com I4.0 então estes estão 
enquadrados na Functional Layer. 

 

Communication Layer 
Estabelece protocolos de comunicação 
Controla a Integration Layer 

 Connectivity 
Permite a partilha de informações e 
operações colaborativas 

 
 
 

Distributed Data 
Gestão e Integração Crosscutting 

Information Layer 
Descreve as informações que estão a 
ser utilizadas e trocadas no sistema 
I4.0. 

 
 

 

 

Information Domain 
Reúne, transforma e analisa a 
informação com o intuito de obter um 
sistema inteligente. 

Functional Layer 
Plataforma para integração horizontal 
de várias funções. 
 

 Operations Domain  
Responsável pelo armazenamento, 
gestão, monitorização e otimização dos 
sistemas no Control Domain. 

Application Domain 
APIs com as funcionalidades 
pretendidas. 

 
Business Layer 
Permite modelar as regras que o 
sistema deve seguir. 
Cria uma ligação entre os diferentes 
processos de negócio.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Business Domain 
Integra informações ao longo do sistema 
de negócio e nas aplicações com o 
intuito de atingir os objetivos. Utiliza 
ferramentas como ERP (Enterprise 
Resource Planning) ou CRM (Customer 
Relation Management). 

Co
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3.4  Proposta de Arquitetura IoT 

Um padrão arquitetural é uma visualização simplificada e abstrata da implementação de uma 

parte de um sistema IIoT, uma arquitetura não exclui a criação de várias instâncias da mesma camada 

ou múltiplas ligações entre camadas [Industrial Internet Consortium, 2017]. A construção de uma 

arquitetura numa fase inicial é de extrema relevância dada a dependência que as fases de 

desenvolvimento posteriores terão sobre esta. Por outras palavras, uma arquitetura representa os 

alicerces da implementação tal como os desenhos da construção de um edifício suportam o trabalho dos 

engenheiros, arquitetos ou construtores civis. 

3.4.1 Three-Tier Architecture Pattern 

Implementações coerentes de IIoT seguem padrões arquiteturais bem estabelecidos, posto isto, 

a IIC, criadora do referencial IIRA, sugere uma arquitetura dividida em três camadas designada de Three-

Tier Architecture Pattern (Figura 26).  

A construção de uma arquitetura em três camadas surge também no âmbito das redes de 

computadores onde entre a típica ligação cliente-servidor surge uma camada intermédia. Para além desta 

funcionar como mediador da mensagem, esta atua também como um balanceador de carga no caso das 

restantes camadas estarem sujeitas a sobrecarga [Sharmaa, Kumar, & Agarwal, 2015]. A existência de 

três camadas também vem distribuir a informação por mais pontos aumentando a segurança do sistema 

[Sharmaa, Kumar, & Agarwal, 2015].  

No ramo das arquiteturas de software também existem padrões arquiteturais em três camadas 

com a designação de Presentation Tier, Middle Tier ou Business Tier e Data Tier [Manuel & AlGhamdi, 

2003]. A primeira camada está associada à apresentação e receção de dados por parte dos utilizadores, 

um exemplo desta é um simples web site onde pode ser exposta e consultada a informação. Os dados 

são armazenados na camada Data que pode alojar um ou mais servidores, já a última camada pretende 

controlar as funcionalidades da Presentation Tier [Manuel & AlGhamdi, 2003]. 

Em seguimento do estudo efetuado aos modelos de referência, o Three-Tier Architecture Pattern 

representa a arquitetura adotada para dar seguimento ao desenvolvimento da presente dissertação. Para 

além de ser o modelo construído pelo IIC, constitui também uma arquitetura sólida e uma estrutura 

baseada em referências de outras áreas tecnológicas, como redes de computadores e arquiteturas de 

software que em tudo se relacionam com o conceito de Indústria 4.0.  
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Este padrão arquitetural pertence ao desenvolvedor do IIRA (IIC) e dos testbeds de interoperabilidade 

estudados anteriormente, posto isto, é logicamente válida a adoção do padrão Three-Tier. 

Existem ainda outras arquiteturas semelhantes como a Gateway-Mediated Edge Connectivity e a 

Layered Databus, no entanto estas são consideradas instâncias ou variações da arquitetura genérica 

Three-Tier. 

 

Figura 26 - Three-Tier Architecture Pattern [Industrial Internet Consortium, 2017] 

 

A primeira camada da arquitetura presente na figura ilustrada designa-se de Edge Tier esta reúne 

informação provinda dos edge nodes como por exemplo assets, sensores ou controladores do sistema 

utilizando a rede. Os edge nodes podem comunicar com edge gateways levando assim os dados a outras 

redes. No caso do testbed IDT, a edge tier engloba todos os assets, firewalls e dispositivos que integram 

a digital thread, estes proporcionam dados relativos à performance e estado do asset que por sua vez 

alimentam a digital thread [Infosys, 2017].  

No caso do testbed AE o asset está integrado com sensores que proporcionam dados do estado do 

mesmo em intervalos de tempo regulares sendo estes comunicados à gestão de Big Data para posterior 

análise preditiva dos dados.  

A Platform Tier recebe, processa e reencaminha comandos de controlo desde a camada 

Enterprise à camada Edge. Esta camada consiste na integração de assets, análise de dados e Big Data 

numa plataforma permitindo a criação de dashboards, alarmes, notificações, aplicações mobile e 

interfaces gráficas. No caso dos testbeds mencionados a plataforma poderá ser um sistema IoT que 

permite a comunicação M2M para transacionar dados. 
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A camada organizacional (Enterprise Tier) implementa aplicações específicas deste domínio 

associadas a um asset ou manufatura, como MES, SCM e ERPs, sistemas de suporte à decisão e 

interfaces para o utilizador final ou utilizadores específicos do domínio. Esta camada recebe dados tanto 

da camada edge como da platform e também envia comandos de controlo tanto para a platform tier 

como para a edge tier. 

Existem três tipos de rede que conectam as três camadas da arquitetura, a proximity network 

pretende ligar os edge nodes tais como sensores, atuadores, assets, entre outros, a um ou mais clusters, 

este por sua vez permanece ligado a um gateway que se conecta a outras redes. 

A rede de acesso (Access Network) permite a conectividade de dados e controlo do fluxo de 

informação entre as camadas edge e platform, criando assim uma rede privada na organização. 

A rede de serviço (Service Network) permite a conectividade entre os serviços da camada de 

plataforma, da camada organizacional e entre os serviços constados no interior de cada uma. Pode ser 

implementada como uma rede privada, permitindo um grau de segurança organizacional aumentado 

entre os utilizadores finais e os vários serviços [Industrial Internet Consortium, 2017]. 

3.4.2 Estratégia Arquitetural 

A arquitetura padrão three tier foi apresentada anteriormente na sua forma esquemática. Mas 

tal como indicado em documentação relativa ao IIRA, existe uma tentativa de mapear esta arquitetura 

padrão nos domínios funcionais do IIRA, que por sua vez são interoperáveis com os três eixos RAMI, tal 

como mencionado na secção 3.2.3 [Industrial Internet Consortium, 2017].  

Tendo por base esta interoperabilidade, é possível efetuar um mapeamento, representado na 

Figura 27, onde a arquitetura ilustrada na Figura 26  é integrada com os domínios do IIRA.  

Este padrão arquitetural three tier permite o estabelecimento de uma associação entre as suas 

camadas, os domínios funcionais do IIRA e as camadas do RAMI, por outras palavras, esta arquitetura 

combina os componentes gerais que mapeiam o RAMI com os domínios funcionais ou vista funcional do 

IIRA. Do ponto de vista das camadas e do domínio funcional do IIRA, este mapeamento demonstra uma 

partição funcional entre as três camadas, ou seja, a camada edge implementa o domínio do controlo, a 

camada de plataforma implementa os domínios de operação e informação e a camada organizacional 
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implementa o domínio das aplicações e do negócio. Em suma, podemos referir que o domínio 

informacional do IIRA, e correspondentemente a camada de informação do RAMI, estão inseridos na 

Platform Tier da vista de implementação da Figura 27.  

A primeira camada (camada edge) inclui os assets de fabrico, os dispositivos e gateways edge, 

os constrained devices e gestão de dados, que compõem o domínio de controlo. A camada platform é 

composta pelos dados analíticos e Big Data que compõem o domínio de informação, bem como pela 

plataforma industrial IoT e aplicações de suporte e gestão de dispositivos, que implementam o domínio 

de operações. A camada organizacional (enterprise) implementa o domínio de aplicações e o domínio do 

negócio. O domínio de aplicações engloba portais web e interfaces de utilizador (ERP, MES) que suportam 

a comunicação com as camadas edge e platform [Infosys, 2017]. O domínio do negócio implementa 

funções associadas a cada testbed AE e IDT estas que são executadas pelos utilizadores finais do 

negócio. 

Também nesta figura são mostradas as comunicações e transferência de dados relevantes que 

estão associadas com cada camada, a rede de proximidade (proximity) liga os nós edge aos gateways, a 

rede de acesso liga as camadas edge e platform usando os protocolos de comunicação XMPP/TLS e a 

rede de serviço que liga os serviços da plataforma (platform) com os serviços organizacionais (enterprise) 

usando protocolos TLS. Adicionalmente contempla a possibilidade de usar o protocolo OPC-UA entre os 

vários dispositivos e os sistemas organizacionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 27 - Arquitetura Three-Tier associada aos domínios funcionais do IIRA [Infosys, 2017] 

 



72 
 

Mas do ponto de vista de um sistema real, o mapeamento funcional das camadas de um sistema 

IIoT depende grandemente das especificações dos casos de uso dos cenários do sistema bem como dos 

seus requisitos. Por exemplo, algumas funções do domínio da informação podem ser implementadas na 

camada edge juntamente com o domínio aplicacional ou do negócio para permitir uma computação 

inteligente ao nível da camada edge. Outra razão apontada pelo IIRA para a implementação de camadas 

não ter um mapeamento exclusivo para um domínio funcional particular é a de que muitas vezes as 

camadas fornecem serviços entre si para completar as atividades end-to-end do sistema. Por exemplo, 

os serviços de dados (Data Analytics) do domínio funcional de informação, podem ser usados como 

suporte aos restantes domínios funcionais noutras camadas [Industrial Internet Consortium, 2017]. 

3.4.3 Demonstração de Interoperabilidade entre IIRA e RAMI 4.0  

O viewpoint de implementação do IIRA propõe a arquitetura definida na Figura 27, esta permite 

relacionar as Three-tiers com os domínios da camada funcional do IIRA, que por sua vez se associam às 

layers do RAMI, obtendo-se desta forma um padrão arquitetural IIoT com as redes de comunicação 

relevantes associadas a cada tier. Os protocolos de comunicação OPC UA e TLS permitem a conexão 

entre as diferentes camadas da arquitetura, sendo que uma delas, a edge tier, se refere aos componentes 

ou assets dotados de uma representação virtual I4.0. Para a obtenção desta representação, designada 

de digital twin tal como mencionado em 3.2.1, é necessária a implementação de uma shell de 

administração.  

O RAMI 4.0 descreve os requisitos de uma shell de administração que pode residir num sistema 

de TI, esta converte os objetos não I4.0 em objetos compatíveis com I4.0 [Plattform Industrie 4.0, 2016] 

[Grangel-González, et al., 2016]. Esta shell contém a representação virtual de um asset, o seu ciclo de 

vida, funcionalidades técnicas e pode incluir também procedimentos para integração dos dados dos 

sensores e monitorização das suas condições e capacidades [Zezulka, Marcon, Vesely, & Sajdl, 2016]. 

A Figura 28  ilustra o esquema de um componente I4.0, bem como o diagrama de um componente I4.0 

compatível ao nível dos testbeds IDT e AE. 

Um componente I4.0 poderá ser qualquer objeto, seja este constituído por sensores, hardware, 

atuadores, sistemas mecânicos ou eletrónicos, este terá de estar apto à comunicação com o sistema 

garantindo assim a troca de dados necessários [Infosys, 2017]. 
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Figura 28 - Diagrama de componentes I4.0 e da Administration Shell 
[ZVEI DIe Elektroindustrie, 2015] 

 

Aos componentes I4.0 estão associados cinco requisitos que devem ser assegurados por cada 

objeto I4.0 do sistema [Grangel-González, et al., 2016]. O primeiro aborda a interoperabilidade 

(Interoperability) entre os componentes pois devido à sua diversidade são inúmeros os tipos de dados 

que deles provém sendo necessária uma integração de todos os formatos. Adicionalmente, é também 

proposta uma compatibilidade entre dados antigos e dados recentes, garantindo assim uma 

uniformização da informação. A Global Unique Identification, representa o segundo requisito, este que 

possibilita a comunicação entre os componentes I4.0 e o sistema pois, através da utilização de um 

identificador único é possível associar os componentes à informação gerada [Grangel-González, et al., 

2016]. 

O terceiro requisito centra-se na disponibilidade dos dados (Data Availability) a todos os 

intervenientes no sistema I4.0, o que se torna complexo dadas as diversas políticas de privacidade e 

diferentes níveis de hierarquia. A padronização (Standardization Compliance) é outro dos requisitos, dada 

a necessidade de estabelecer protocolos de comunicação entre layers tais como o Profibus, OPC-UA ou 

AutomationML. A incorporação de diferentes componentes no sistema conforme o sistema de controlo 

de fabrico, cria a necessidade de utilização de diferentes protocolos o que dificulta a interoperabilidade 

entre os mesmos. O Standardization Compliance pretende obter uma unificação dos protocolos, 

facilitando a comunicação entre componentes, pois quanto maior é o número de standards 

implementados, mais difícil se torna a interoperabilidade entre estes.   

O Integration é um requisito que evidencia a dificuldade de integração vertical e horizontal dos 

componentes I4.0, uma vez que estes podem ter uma interação em constante mudança, devido às 

Via de 
comunicação 
I4.0. (OPC UA) 

A Administration 
Shell representa 
a digitalização do 
conteúdo. 

A Thing  representa o 
conteúdo real. 
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comunicações ou reconfigurações do asset. Pretende-se que ações como adicionar, remover, substituir 

ou reconfigurar um componente não alterem o processo produtivo, para atingir este objetivo será 

necessário adotar um modelo de dados consistente e facilitador da integração de componentes I4.0. 

Por último a Multilinguality assegura a aplicabilidade do sistema I4.0 a qualquer comunidade 

reduzindo o tempo de aprendizagem e conduzindo a uma rápida adoção do conceito de Indústria 4.0 na 

produção [Grangel-González, et al., 2016]. 

A figura seguinte pretende ilustrar o relacionamento entre um componente I4.0, a sua shell de 

administração e os requisitos I4.0. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 29 - Esquema de compatibilização de um componente I4.0  
Adaptado de:  [ZVEI DIe Elektroindustrie, 2015] 

 

Através da vista de implementação na Figura 27 juntamente com os conceitos de digital thread 

e digital twin integrados no IDT e AE respetivamente, concluímos que os assets ou objetos que são o foco 

destes testbeds têm que satisfazer os requisitos de um componente I4.0 propostos pelo RAMI.  

Por outras palavras é possível afirmar que, se os testbeds (AE e IDT) do IIRA cumprirem com os 

requisitos dos componentes I4.0, cuja shell é proposta pelo RAMI, então o modelo de referência IIRA e 

RAMI são interoperáveis. 
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 Figura 30 - Quadro de Inferência 

 

Em resumo, este raciocínio pode ser demonstrado através da lógica matemática efetuando as 

proposições a e b seguintes.  

 

 
Se  

a:  Representa os testbeds IDT + AE concebidos no IIRA 

b: Componentes I4.0 que cumprem os requisitos I4.0 e possuem a shell de administração 

proposta pelo RAMI 4.0 
 
a = TRUE 

b = TRUE 

 

a ∧ b = TRUE     ⇒ RAMI e IIRA são interoperáveis  

 

3.5  Conclusões 

  O desenvolvimento deste capítulo permitiu analisar as características dos dois modelos de 

referência, IIRA e RAMI, conseguindo obter um mapeamento e um modelo cooperativo que reúne as 

características e principais aspetos de cada um deles.  

  Adicionalmente, foi também estudado o impacto da digitalização no âmbito do ciclo de vida do 

produto, concluindo que esta é fundamental tanto para a otimização dos processos de fabrico como para 

o aumento da interação da fábrica com o exterior.  

  Perante a abordagem aos testbeds efetuados pelo IIC e às características de um componente 

I4.0 do RAMI foi possível a demonstração da interoperabilidade entre ambos, o que resultou na obtenção 

de uma arquitetura fundamental para a desenvolvimento do capítulo seguinte. Esta arquitetura 

representa uma tentativa de mapeamento entre os dois modelos procurando uma relação entre os 

domínios do IIRA e as camadas do RAMI.  

  A análise dos testbeds pertencentes ao IIRA, dos componentes I4.0 propostos pelo RAMI e dos 

requisitos impostos por estes permite concluir a interoperabilidade entre os modelos. Isto é, todos os 

objetos I4.0 tem de cumprir com os requisitos I4.0, assim sendo, qualquer componente terá de ser 
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interoperável, possuir uma identificação única, garantir a disponibilidade dos dados, unificar os 

protocolos utilizados, integrar novos componentes e assegurar a sua aplicabilidade em qualquer 

ambiente. Se um componente cumprir com estes requisitos, será considerado um componente I4.0 

proposto pelo RAMI e, a este terão de estar associadas as tecnologias de digital twin e digital thread que 

estão englobadas nos testbeds do IIRA. 

  A aplicação do conceito de interoperabilidade entre os componentes traz inúmeros benefícios ao 

setor industrial pois a disponibilidade da informação, proveniente da produção, pode conduzir à 

implementação de uma gestão estratégica tendo em vista a obtenção de uma maior eficiência energética 

e/ou operacional, dado que, desta forma é possível o estudo dos consumos e/ou previsão de 

manutenções das máquinas e ferramentas presentes no chão de fábrica.  

  O RAMI e o IIRA representam modelos de referência a adotar no âmbito industrial, contudo, estes 

não são definidos para aplicação num sistema específico, o que constitui uma desvantagem dado que 

não existe ainda um use case de modo a facilitar a implementação dos modelos. Porém, esta ausência 

de aplicabilidade também poderá ser uma vantagem visto que os referenciais poderão ser utilizados em 

qualquer sistema industrial deixando em aberto o modo de implementação e indicando apenas guidelines 

e fundamentos a seguir. O capítulo seguinte tem por base esta interoperabilidade e a resultante 

arquitetura, abordando dois dos domínios desta representação. 
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4. CASO DE DEMONSTRAÇÃO 

O caso de demonstração desenvolvido nesta secção vem dar resposta à problemática levantada 

no capítulo inicial da dissertação, abordando o caso de estudo do projeto PRODUTECH SIF e propondo 

uma solução para a questão colocada. Desta solução fazem parte, o estudo do cenário industrial, o 

levantamento de requisitos e use cases da plataforma IoT, a arquitetura de interoperabilidade do sistema 

e uma simulação exemplificativa da monitorização e controlo de um motor. 

4.1  Introdução  

No decorrer do desenvolvimento deste capítulo é possível encontrar duas arquiteturas do 

sistema. A primeira representa o ponto de partida para o restante estudo, dado que, esta surge a partir 

da interoperabilidade abordada no terceiro capítulo. A segunda retrata a arquitetura SOA do sistema 

demonstrando uma proposta para a interoperabilidade existente entre as plataformas. 

Com a exposição da primeira arquitetura surgem dois domínios de abordagem, o cenário 

industrial e a plataforma IoT. Do cenário industrial constam as diferentes fases de produção da pedra 

esta que passa por dois armazéns, pelo corte e pelo polimento, contudo, estas etapas são abordadas 

com mais detalhe em anexo. No decorrer desta descrição podem ser encontradas as tecnologias 

utilizadas e simples exemplificações de máquinas de corte e polimento. Da plataforma industrial constam 

a visão geral do sistema, a identificação dos atores intervenientes no sistema, o estabelecimento de 

expectativas iniciais, o levantamento de requisitos e a construção de use cases que também englobam 

dois cenários exemplificativos de implementação. Dado o grande número de use cases estabelecidos, a 

descrição detalhada de cada um pode ser encontrada em anexo. 

A segunda arquitetura surge após este estudo, focando na interoperabilidade entre as 

plataformas, estas que englobam os sensores, as máquinas, a plataforma IoT e a Server-side application. 

Desta representação constam as normas a ser implementadas, com o intuito de garantir uma semântica 

comum entre plataformas, sendo também ilustrados os protocolos de comunicação entre elas.  

 Numa última instância, consta deste capítulo uma simulação de um circuito eléctrico constituído 

por um sensor de temperatura, um motor, um arduino, uma luz LED RGB e um LCD display. Deste 

circuito, pretende-se efetuar uma demonstração da monitorização da temperatura por meio do controlo 

das rotações do motor. Assim sendo, caso o motor atinja a temperatura máxima previamente 

estabelecida, este automaticamente reduz as rotações por minuto, o que resulta numa diminuição da 
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temperatura. A luz LED é meramente visual indicando cores diferentes para diferentes temperaturas e o 

LCD pretende mostrar a temperatura do motor bem como as rotações deste. O arduino é nada mais que 

um controlador do sistema funcionando como Input/Output de informação, dado que, este recebe os 

dados provenientes dos componentes e transmite-os para a plataforma. O motor é alimentado por uma 

fonte de alimentação de 9 volts enquanto que o restante circuito utiliza outra fonte conectada por USB. 

Esta secção pretende ilustrar as vantagens da implementação deste sistema em contexto do cenário 

industrial, desta forma é possível economizar tempo na execução das tarefas (visto que estas são 

efetuadas automaticamente) e criar alertas para informar ocorrências irregulares aos responsáveis.  

4.2  Arquitetura do Sistema  

A Arquitetura que se segue tem como base o padrão arquitetural Three-Tier Arquitecture (3.4.2) 

resultante da interoperabilidade entre os modelos de referência RAMI e IIRA estudados no capítulo 

anterior.  

Esta arquitetura é constituída pelos domínios funcionais do IIRA que, como referido em 3.3, tem 

correspondência com as camadas do RAMI. Esta é a principal razão da aplicação desta representação 

como ponto inicial para o estudo do caso de demonstração. Apesar de estarem incluídos os cinco 

domínios na arquitetura, esta dissertação apenas abordará dois deles, dado que, para a construção da 

plataforma a que o projeto se propõe é necessário o estudo do cenário industrial, obtendo assim os 

dados provenientes de cada fase de produção, o levantamento de requisitos e representação dos use 

cases.  

Assim sendo, o desenvolvimento desta secção assenta no estudo do chão de fábrica e na 

implementação de uma plataforma IoT para monitorização de dados provenientes dos sensores, por 

meio da especificação dos atores e abordagem aos requisitos do sistema. Posto isto, numa primeira 

instância é abordado o cenário industrial, pertencente à camada Edge (zona do Asset na figura seguinte) 

e num segundo subcapítulo são referidos os Requisitos, Use Cases e Arquitetura da plataforma IoT 

pertencentes à camada Platform (Operation Domain da figura seguinte). 
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A camada Edge, em regra, integra os dispositivos, assets, sensores e sistemas de controlo, neste 

caso engloba as máquinas pertencentes ao chão de fábrica. Por outro lado, a camada Platform reúne 

uma plataforma de Data Analytics e Big Data (assinalada a verde) e ainda uma outra (assinalada a azul) 

para criação de Dashboards, alarmes, notificações, aplicações mobile e interfaces gráficas. No contexto 

desta dissertação pretende-se abordar esta última plataforma cuja arquitetura SOA a expor externaliza o 

funcionamento da mesma.  

 

 

Figura 31 – Arquitetura do Sistema com ênfase nas temáticas a abordar. Adaptado de: [Infosys, 2017] 
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4.2.1 Cenário Industrial 

Partindo da arquitetura anterior, neste capítulo, é efetuada uma análise ao cenário industrial 

enquadrando-se este na camada Edge e na subcamada Asset.  A descrição do cenário industrial tem como 

objetivo a identificação das diferentes etapas da linha de produção identificando as variáveis de carácter 

fundamental em cada uma das atividades do ciclo produtivo. Parte dessas variáveis, tais como a 

temperatura, vibração ou pressão da água da ferramenta, são posteriormente enviadas para a plataforma 

IoT cuja finalidade principal é o estudo dos consumos, sua otimização e resolução rápida e preventiva de 

anomalias nas máquinas. 

A atividade produtiva do corte de pedra divide-se principalmente em duas operações efetuadas 

na máquina de corte e/ou na máquina de polimento. A imagem seguinte esquematiza o chão de fábrica 

onde é possível visualizar a linha de produção.  

Numa primeira instância a pedra entra em A já cortada em fatias provenientes de blocos de 

grandes dimensões, tendo um armazém intermédio em C e terminando o seu processo na máquina de 

polimento saindo por B. 

 

  

Figura 32 - Cenário dos Equipamentos Integrados fisicamente por sistemas de logística 

 

Tanto a máquina de corte como a de polimento encontram-se conectadas a diversos sensores 

responsáveis pela recolha de dados de telemetria tais como, medições de temperatura, caudal da água, 

humidade, entre outros. Estes sensores possuem uma conexão com as “Smart box” que podem ser 

A 

B 
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constituídas por Arduínos ou Raspberry, 19 estes dispositivos efetuam a leitura da informação 

disponibilizada pelos sensores esta que é solicitada com uma certa periodicidade conforme estes 

dispositivos forem programados. Este levantamento de valores de telemetria é enviado para a plataforma 

IoT, onde a informação pode ser visualizada tendo como finalidade principal o auxílio na tomada de 

decisões a nível de operações no chão de fábrica, bem como na abordagem ao nível estratégico 

nomeadamente no estudo dos consumos das máquinas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

O raciocínio explicitado anteriormente encontra-se representado e explicado em maior detalhe 

em 4.3 Arquitetura de Interoperabilidade. 

O cenário industrial desde a chegada das chapas até ao produto final cortado e/ou polido passa 

por quatro fases principais designadas de armazém de chegada, corte, armazém intermédio e polimento 

estando estas distinguidas no BPMN representado no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Consultar definição em 4.3 Arquitetura de Interoperabilidade. 

Smart Box Máquina de corte Sensores 

Figura 33 - Diagrama representativo da recolha de dados de telemetria 
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4.2.2 BPMN do Cenário Industrial 

O BPMN que representa o cenário industrial ilustrando de uma forma esquemática a linha de 

produção do chão de fábrica encontra-se representado na Figura 36. Desta constam diversas tarefas que 

são executadas com recurso a um sistema de gestão de recursos e logística (ERP) e um Software CAM.  

ERP 

Um ERP permite a integração num só sistema de um conjunto de dados ou processos provindos 

de fontes diferentes, tais como, dados financeiros, logísticos, de produção, recursos humanos, vendas, 

etc [Mendes & Escrivão, 2002].  

A imagem seguinte representa um exemplo de um ERP, neste caso SAP20. Através da ilustração 

é possível observar as informações a preencher relativas a cada material novo introduzido no sistema, 

destes dados constam, a identificação do material, a sua localização, ordem de produção, encomenda, 

stock, etc. Desta forma, é evidente a necessidade de implementação de um sistema ERP visto que é 

uma grande fonte de informação podendo ser utilizado em toda a cadeia produtiva e por todos os 

intervenientes no processo.  

 

Figura 34 - Exemplo de um Software ERP (Material List) [MELIH, 2018] 

 

                                                 
20 SAP- Software ERP que permite a gestão e planeamento de recursos organizacionais [SAP, 2018]. 
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No caso do cenário industrial o ERP permite armazenar informações relativas à identificação das 

chapas e estado das mesmas, possibilita a gestão de encomendas e ordens de produção permitindo 

também tomar decisões por meio da consulta de dados guardados ao longo da cadeia de produção.  

No âmbito da indústria transformadora e perante a complexidade do processo de corte e 

polimento de pedra, é fundamental a utilização constante de um ERP dado que este possibilita um maior 

controlo da produção, constitui uma base de dados única e centralizada, permite consulta de dados de 

informações em tempo real e oferece suporte ao planeamento estratégico da empresa [Mendes & 

Escrivão, 2002].  

Software CAM 

O CAM (Computer-Aided Manufacturing) é uma tecnologia que utiliza um sistema computacional 

para planear, gerir e controlar operações de manufatura [Xu & He, 2003], ou seja, codifica as ações que 

a máquina deve executar. Por meio da manipulação direta ou indireta de interfaces computacionais é 

possível transformar desenhos técnicos em peças reais [Xu & He, 2003]. 

A imagem que se segue representa a configuração do corte de uma peça através da utilização 

de um Software CAM, permitindo a visualização da simulação do corte antes mesmo deste ser enviado 

para execução. 

 

Figura 35 - Exemplo de Software CAM para parametrização de corte 21 

 

                                                 
21 Consultado em http://www.caddetro.com/nx-cam.php   

http://www.caddetro.com/nx-cam.php
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As máquinas controladas por qualquer software CAM designam-se de CNC (Computer Numerical 

Control) podendo incluir soldadoras, lixadeiras, fresadoras e (neste caso em concreto) máquinas de corte 

e polimento. No contexto do cenário industrial apresentado o Software CAM apresenta um papel ativo 

em tarefas como a definição do Setup da máquina de polimento, a deteção de contornos e defeitos da 

chapa, o posicionamento da chapa, a especificação e desenho do corte, a definição de Setup de corte e 

a contribuição na elaboração do relatório de produção de cada máquina.  

A figura seguinte representa o BPMN do cenário industrial cujas secções se encontram descritas 

após o mesmo. 
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Armazém de chegada 

A pedra em blocos (matéria prima) chega das pedreiras entrando na unidade de produção onde 

estes são fatiados em chapas entre 2 a 5 cm de espessura 22. Após este corte a cada chapa será atribuído 

um ID único para identificação da mesma através do ERP. 

Numa primeira fase do processo produtivo a pedra chega em chapas a um tapete rolante de 

entrada que transporta o material para a zona de distribuição das duas máquinas. No passo seguinte o 

operador com o auxílio de uma empilhadora direciona a pedra em bruto para a máquina correspondente, 

seja ela a máquina de polimento ou a máquina de corte dado que o material pode entrar numa das 

máquinas ou nas duas de forma sequencial (dependendo da ordem de produção). Antes da chapa entrar 

na máquina é efetuada a verificação dos contornos onde são efetuadas medições como comprimento, 

espessura, peso ou largura da chapa que posteriormente são armazenados no ERP. Para isto é possível 

utilizar várias técnicas como a Slab Scanning (leitura com detetor), Digit with mouse (delimitação por 

meio da digitalização da imagem da pedra onde as margens são assinaladas com o rato) ou Direct 

Nesting (verificação de contornos direta na pedra).  

Com esta leitura terminada esta informação é enviada para o polimento ou corte e a chapa é 

encaminhada para uma das máquinas.  

A verificação prévia dos contornos facilitará o planeamento das ordens de produção tanto na 

máquina de corte como na máquina de polimento. A figura seguinte representa as tarefas que decorrem 

no armazém de chegada estas que se encontram detalhadas em Anexo II. 

 

Figura 37 - Tarefas do Armazém de Chegada 

 

                                                 
22 No caso do mármore ou granito o corte dos blocos em fatias é efetuado ainda na pedreira, no entanto para outros tipos de 
pedra os blocos chegam inteiros à fábrica sendo fatiados nesse mesmo local. 

1 

2 

4 3 
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Polimento  

O polimento é nada mais que um processo com o objetivo de remover imperfeições, dar brilho 

ou eliminar resíduos de um material natural. Nesta operação a camada removida deve ser uniforme para 

evitar diferenças de tonalidade no material. [Heck, 1996] 

A figura seguinte representa um exemplo de uma máquina de polimento. Nesta pode ser 

observado o ecrã de controlo, o eixo de encaixe da ferramenta bem como uma sequência de ferramentas 

que podem ser trocadas automaticamente no decorrer das operações. 

 

 

Figura 38 - Exemplo de máquina de polimento 23 

 

Após a recolha da chapa no armazém de chegada esta é encaminhada para a máquina de 

polimento onde é colocada no tapete e identificada através do seu número identificador (ID), RFID ou 

código de barras utilizando o ERP. Este software em conjunto com o software CAM possui informações 

relativas às ferramentas mais adequadas para cada tipo de material sendo essencial o registo de cada 

chapa no sistema, para que desta forma possam ser sugeridas as ferramentas indicadas.  

Com a identificação da chapa terminada o Operator procede ao seu posicionamento na máquina 

utilizando os tapetes de alimentação. Como a deteção dos contornos é efetuada logo no armazém de 

chegada, o Production Manager recorre a esses dados para posteriormente efetuar decisões relativas ao 

Setup de polimento. 

                                                 
23 Retirado de http://www.d2technology.com/one.html  

http://www.d2technology.com/one.html
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Antes mesmo de polir a chapa o Production Manager define as especificações da ordem de 

polimento configurando os parâmetros a executar durante este processo tais como, a calibração da 

máquina para o tipo de pedra, a velocidade da ferramenta, a rotação dos eixos, etc. Estas definições são 

especificadas a partir de um Software CAM sendo adequadas ao tipo de chapa a polir e adaptadas aos 

seus contornos cuja informação é recebida anteriormente a esta tarefa. 

No decorrer do processo de polimento a máquina possui uma câmara integrada que permite 

efetuar a deteção de possíveis defeitos. A identificação dos contornos e deteção de defeitos é de extrema 

relevância dado que através destas é possível o reconhecimento de características da chapa, como a 

cor, aspeto, formato, veios, entre outras. Assim é possível selecionar apenas uma secção da chapa para 

polimento evitando polir as partes danificadas e que possivelmente serão cortadas e eliminadas numa 

fase seguinte.   

Com esta deteção terminada, numa fase seguinte, o Production Manager pode recorrer dessa 

informação para definir as especificações do corte da chapa de modo a respeitar os seus limites e a 

evitar os defeitos encontrados. O modo como o corte será efetuado pode ser visualizado no ecrã, dado 

que a máquina efetua um scan à pedra onde se pode observar os seus contornos à medida que se 

selecionam os mosaicos ou peças a cortar.  

Em seguimento da deteção de defeitos e de contornos dá-se o polimento sendo posta em prática 

a ordem de produção previamente delineada pelo Production Manager  

Existem inúmeras ferramentas para encaixe na máquina de polimento de pedra, as imagens 

seguintes ilustram a utilização de uma delas.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39 - Imagem ilustrativa de uma máquina de polimento [CEI, 2014] 
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Figura 40 - Imagem ilustrativa de uma máquina de polimento em execução [CEI, 2014] 

 

Posteriormente ao polimento segue-se a recolha da chapa esta que pode ser encaminhada para 

três locais diferentes, para o armazém intermédio seguindo-se o corte, para os resíduos caso seja 

detetado um defeito significativo ou pode dar-se como terminado o processo caso se pretenda efetuar 

apenas o polimento da chapa. É da responsabilidade do Production Manager efetuar este tipo de decisões 

tendo em conta o resultado final da chapa após o polimento e a encomenda a que esta está associada. 

A figura abaixo ilustra as diferentes fases do processo de polimento explicado nesta secção. O 

BPMN completo pode ser consultado em Anexo II. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 41 - Tarefas associadas ao Polimento 
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Armazém intermédio 

O armazém intermédio é um local físico onde são colocadas as chapas entre as fases de 

polimento e corte.  Após o polimento, a chapa é colocada no armazém intermédio onde fica em espera 

para numa fase seguinte ser efetuado o corte. Durante o processo de armazenagem são efetuados os 

registos no ERP relativos à localização da chapa constando informações relativas ao lote, estante, zona 

ou armazém correspondente. 

A seleção da chapa é outra tarefa também realizada no armazém intermédio tendo por base a 

ordem de produção estipulada. Neste setor é efetuado o processo de Picking 24 da próxima chapa a entrar 

no processo de corte.  

 

Figura 42 - Processo de seleção da chapa do armazém intermédio 

Depois de selecionada a chapa, esta é enviada para a máquina de corte onde é identificada 

através do seu ID com recurso ao ERP.  

 A figura seguinte representa as tarefas a executar no Armazém Intermédio, o processo no seu 

todo pode ser consultado na Figura 36. 

 
 
 

 

  
 

 

                                                 
24 Picking - Processo de preparação e separação dos pedidos.  
Consultado em: http://www.rmtrade.es/en/what-is-picking-in-logistics/  

Figura 43 - Tarefas associadas ao Armazém Intermédio 

http://www.rmtrade.es/en/what-is-picking-in-logistics/
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Corte 

O corte de pedra consiste na utilização de ferramentas dotadas de serras de corte com o intuito 

de provocar o desgaste dos minerais contidos no material. Para isso podem ser utilizados jatos de água 

com o objetivo de remoção de resíduos e arrefecimento do material ou então são utilizados fluxos de areia 

aumentando a erosão da rocha [Konstanty, 2002].  

Com a seleção da chapa a entrar na máquina de corte segue-se a identificação da mesma com 

recurso ao ERP, este reconhecimento pode ser efetuado de diversas formas, por meio de um código 

identificador escrito na própria chapa este que é introduzido pelo Operator no ERP, através da colocação 

de um código de barras lido por um leitor ou por meio de RFID.  

Tendo em vista o posicionamento do material para corte, o Production Manager consulta os 

dados dos contornos no ERP estes que foram recolhidos inicialmente no armazém de chegada. A chapa é 

posicionada no tapete de alimentação de forma a entrar na máquina. Nesta etapa é necessário ter em 

consideração as dimensões do material constadas no ERP (consultadas na tarefa anterior) para que este 

seja posicionado da melhor forma.  

A máquina de corte, assim como a de polimento, permite a visualização da chapa por meio da 

projeção de uma imagem no monitor, desta forma são calculados dados como a área da chapa e o seu 

perímetro. Estes fatores são igualmente importantes para o posicionamento do material para corte.  

A visualização da chapa no Software CAM permite também a deteção de defeitos a evitar 

aquando do planeamento do corte da chapa, esta deteção designa-se por Nesting. Existem diferentes tipos 

de Nesting tais como o Slab Scanning, Digit with mouse ou Direct Nesting, estes que para além da deteção 

de defeitos, verificam os contornos do material. Os dois primeiros tipos são efetuados de forma digital no 

ecrã da máquina de corte, enquanto que o último é executado de modo manual efetuando a sinalização 

diretamente na pedra. As figuras seguintes exemplificam dois tipos de Nesting, o Slab Scanning e o Nesting 

with Mouse. 
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Figura 44 - Exemplo de Slab Scanning 

 

 

Figura 45 - Exemplo de Nesting with Mouse 

 

O Nesting também pode ser associado ao desenho das peças a cortar na chapa, tentando 

sempre otimizar o espaço da mesma, evitando os defeitos e os contornos já detetados anteriormente. Esta 

atividade é efetuada na tarefa “Especificação de Corte” pretendendo definir o encaixe das peças a cortar 

na chapa. A imagem abaixo exemplifica o Nesting, onde é possível visualizar as peças (a vermelho) que 

serão extraídas da chapa.   
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Figura 46 - Desenho das peças no Software CAM 

 

De acordo com o desenho efetuado anteriormente o Production Manager define o Setup da 

máquina definindo uma ordem de produção a levar a cabo na tarefa seguinte. Desta ordem de produção 

constam dados como trajetórias, ângulos de corte da máquina, ferramentas a utilizar, velocidade de corte, 

potência, diâmetro, troca de ferramenta, entre outras. Todas estas instruções ficam armazenadas no ERP, 

nomeadamente na ordem de produção, para que na tarefa de corte o Operator as possa consultar.  

 

 

Figura 47 - Demonstração da definição do Setup da máquina de corte 

 

Após o corte se houverem defeitos visíveis como por exemplo contornos, ângulos com defeitos 

ou em caso de quebra da peça o processo regressa ao armazém de chegada obrigando a uma nova 

recolha de chapa. Caso não sejam identificados defeitos superficialmente, então, a peça segue para a 

lavagem e secagem pois só desta forma é que poderão ser identificadas falhas com maior precisão.  
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Com o produto acabado o Production Manager efetua uma revisão minuciosa às peças, se o 

material for aprovado então este segue para a etiquetagem e para o registo da peça na encomenda no 

ERP, se for rejeitado é inserido no ERP o encaminhamento do material para resíduos justificando o motivo 

pelo qual a peça não foi vendida.  

 

 

Figura 48 - Etiquetagem e registo das peças no ERP 

 

No final de cada dia de trabalho o ERP fornece um relatório da produção de cada máquina, nesta 

podem ser consultados dados como a área das chapas cortadas, duração do Nesting duração do corte, 

duração do Scan (projeção da chapa para o ecrã da máquina), tipos de material cortado, número de falhas, 

entre outros. Desta forma, após o corte a máquina envia ao ERP os dados de cada operação para que no 

fim da produção possam ser analisados. A figura abaixo ilustra um exemplo de um relatório gerado pelo 

ERP.  
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Figura 49 - Exemplo de relatório de produção do ERP 

 

Com o envio completo dos dados de produção da máquina para o ERP, o processo dá-se como 

terminado. 

Seguidamente é apresentado um exemplo de uma máquina de corte sendo esta representativa 

do processo descrito. A chapa entra na cabine por meio do tapete de alimentação e saí do lado oposto 

após terminado o corte. A máquina ilustrada é apenas um exemplo, dado que existem muitas outras 

dependendo das espectativas do produtor. No mercado podem ser encontrados outros modelos com 

outras características, por exemplo, máquinas sem tapete de alimentação ou sem projeção de imagem ou 

sem troca de ferramentas automática.  

 

 

 

 

 
Figura 50 - Exemplo de máquina de corte 
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Na figura seguinte encontram-se ilustradas as tarefas efetuadas no processo de corte da chapa 

indicando as correspondentes fontes de informação. Cada tarefa é especificada com mais detalhe no 

Anexo II. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 51 - Tarefas associadas ao Corte 

 

1 83 

6

5 



97 
 

4.2.3 Plataforma IoT 

A construção da Plataforma IoT a abordar neste capítulo depende grandemente de outros dois 

sistemas, a Sensorização e o sistema Server-side Application ou sistema de Big Data. Tal como exposto 

no ponto 4.2.1 o cenário industrial requer de sensores bem como de hardware para efetuar as leituras 

dos valores transmitidos e proceder ao envio destes dados para a plataforma IoT.  

Posto isto, surge o sistema de Sensorização, este tem como funcionalidade a receção de dados 

por parte dos sensores, a conversão e o envio dos mesmos para a plataforma IoT.  

A plataforma Server-side Application recebe dados da plataforma IoT, procede ao seu 

armazenamento e analisa essas mesmas informações com o intuito de efetuar possíveis previsões de 

avaria das máquinas, estudar o histórico de dados ou analisar consumos. Todos estes valores recebidos 

armazenam dados analisados a longo prazo, já a plataforma IoT recebe esses mesmos dados quase 

instantaneamente com o objetivo de atuar no processo produtivo no momento exato.  

Contudo, o cerne da presente dissertação é apenas o estudo e aprofundamento da plataforma IoT 

deixando as restantes plataformas ao critério de outras entidades presentes no projeto.  
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Figura 52 - Visão Geral do Sistema 
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A imagem acima ilustra a visão geral do sistema onde pode ser consultada a interação das duas 

plataformas com a plataforma IoT. Para esta representação foi utilizada a linguagem de modelação UML 

(Unified Modeling Language) dado que esta é vocacionada para a elaboração da estrutura de projetos de 

Software.  

As três plataformas apresentadas no diagrama contêm diferentes Use Cases sendo representados 

desta forma: “{U.C.3.0} Iniciar Atividade”. Como o foco principal é a plataforma IoT, em secções 

seguintes irão ser abordados os Use Cases relativos a este sistema detalhando cada um deles.  

4.2.4 Especificação dos Atores  

Os atores representam os participantes principais do sistema, podendo ser stakeholders, 

colaboradores de uma organização, pequenas aplicações, computadores, sistemas externos de software, 

entre outros. A um ator poderá ainda estar agregado um conjunto de atores que possuem o mesmo 

conjunto de permissões e executam uma mesma interação com o sistema. [Boggs & Boggs, 2002] 

Os atores identificados na visão geral do sistema (Figura 52) são o System Administrator, Tenant, 

Production Manager, Device, Asset e Operator. A definição dos diferentes tipos de utilizadores teve como 

suporte principal os requisitos funcionais e não funcionais, bem como as necessidades e expectativas da 

plataforma face ao cenário identificado em 4.2.1. Estes requisitos são abordados em secções seguintes.   

Contudo, a nomenclatura utilizada para definir os atores na plataforma IoT teve como base a 

estrutura de um sistema IoT já existente e que será mencionado em secções posteriores. 

A pirâmide representada ilustra a hierarquia da estrutura de utilizadores estabelecida no sistema 

IoT já existente. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 - Hierarquia de utilizadores do sistema IoT existente 
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 No âmbito do cenário industrial estudado anteriormente, a hierarquia é semelhante à ilustrada 

na Figura 53, no entanto, os Customers podem ser Production Managers ou Operators consoante a 

configuração que for realizada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54 - Hierarquia de utilizadores da plataforma IoT 

 

O System Administrador é nada mais que a entidade que tem o papel de modelar e desenvolver o 

servidor da plataforma, tendo como principais funcionalidades o início da atividade na plataforma e a 

gestão de Tenants. A tabela seguinte lista todas as atividades que este utilizador deve executar na 

plataforma, bem como as interações que estabelece com os outros atores do sistema. 

Tabela 5 - Funcionalidades do System Administrator na plataforma IoT 

Funcionalidades System Administrator 

Tenants 

Adicionar e Remover Tenants 

Editar Tenants 

Adicionar atributos aos Tenants 

Visualizar os últimos valores de telemetria, alarmes e eventos dos Tenants 

Adicionar relacionamentos aos Tenants com outras entidades  

Users 

Adicionar e Remover Users 

Criar e editar Users 

Atribuir Dashboards aos Users 

Widgets Consultar, adicionar e editar Widgets 

Sistema Editar definições do sistema 

 

 

Os Tenants designam-se como as entidades que possuem e/ou produzem Devices e Assets e 

que pretendem gerir esses mesmos equipamentos. Um Tenant poderá ser um fabricante de máquinas 

para chão de fábrica ou, ao invés disso, apenas ser o utilizador final desses mesmos dispositivos.  

System 
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Tenant

Production M anager

Operator

Devices e Assets
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Um Tenant só pode ser criado depois da criação de um User. visto que um Tenant é um grupo 

de Users com as mesmas permissões. Adicionalmente, poderá fazer a gestão dos Customers, Devices, 

Assets, Users e Rules, estas últimas permitem construir workflows baseados em eventos para além de 

possibilitarem funções como filtrar, transformar ou executar eventos.  

A plataforma deverá permitir a existência de diversos Tenants que, em síntese, possuem as 

funcionalidades exibidas na tabela seguinte.  

 

Tabela 6 - Funcionalidades do Tenant na plataforma IoT 

Funcionalidades Tenant 

Gerir Devices 

Gerir Assets 

Gerir Customers (Production Manager/Operator) 

Gerir Dashboards 

Criar Users 

Configurar Rules 

Adicionar e editar Widgets  

Consultar últimos logs de todas as entidades com excepção dos Tenants 

Visualizar os últimos valores de telemetria, alarmes e eventos de todas as entidades 

com exceção dos Tenants 

Consultar e adicionar atributos a todas as entidades com exceção dos Tenants 

 

Os intervenientes que operam e manuseiam os Devices e/ou Assets são o Production Manager 

e o Operator. Estes utilizadores são geridos pelos Tenants, no entanto cada um é gerado inicialmente 

como um User e seguidamente são atribuídas as permissões conforme as ações que estes vão executar.  

No fim do processo de criação de pelo menos um User, é possível criar Costumers e associar a estes os 

Users, Devices ou Assets. Desta forma, o User que for associado ao Costumer vai poder aceder aos 

Devices e Assets desse Costumer. Em suma, se for criado o User com o nome António, e um Costumer 

designado de Production Manager e se se associar o António ao Production Manager, então o António 

terá acesso aos dados do Production Manager, dados esses relativos aos Assets e/ou Devices que 

correspondem à conta de Production Manager.  

Da mesma forma que se for criado um User denominado José e um Customer designado de 

Operator, se o José for associado ao grupo Operator, este terá as mesmas permissões que correspondem 

à conta de um Operator. 
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Os Costumers são como grupos de Users que podem aceder aos mesmos dados sejam eles 

relativos a Assets, Devices ou Dashboards. 

 Os Use Cases que serão abordados em capítulos seguintes irão elucidar e explicitar melhor o 

raciocínio anteriormente exposto. 

A tabela seguinte incide nas atividades que um Production Manager ou Operator pode efetuar na 

plataforma. 

Tabela 7 - Funcionalidades do Production Manager/Operator na plataforma IoT 

Funcionalidades Production Manager/Operator 

Visualizar Devices 

Visualizar credenciais dos Devices 

Adicionar atributos aos Devices 

Editar atributos dos Devices 

Adicionar relacionamentos aos Devices 

Editar relacionamentos dos Devices 

Visualizar Assets 

Adicionar atributos aos Assets 

Visualizar os últimos valores de telemetria, atributos, alarmes, eventos e 

relacionamentos dos Devices e Assets. 

Visualizar Dashboards 

 

Os Users são utilizadores criados para mais tarde serem atribuídos a contas como Tenants ou 

Production Manager/Operator consoante as permissões que o System Administrator ou o Tenant 

respetivamente lhes incumbir. Estas entidades assumem o papel que lhes for atribuído desempenhando 

as funções conforme o tipo de utilizador, ou seja, se o User for agregado ao grupo Tenant este irá assumir 

as mesmas permissões que um Tenant, caso o User seja integrado como Production Manager/Operator 

este terá as mesmas funcionalidades que este. 

 Os dispositivos que convertem os dados de telemetria provenientes dos Assets de modo a que 

estes possam ser encaminhados para a plataforma, são designados de Devices. Estes aparelhos podem 

ser sensores, atuadores, switches, conversores como por exemplo Arduinos ou Raspberry Pi tendo 

também a capacidade de manipular os Assets por meio de comandos RPC (Remote Procedure Calls). A 

consulta e manipulação da informação destes dipositivos na plataforma depende do tipo de utilizador. A 

tabela seguinte enumera as permissões do Tenant e Production Manager/Operator no que refere à 

manipulação de dados dos Devices. 
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Tabela 8 – Configurações do Device na plataforma IoT 

Configurações Device 

Tenants 

Adicionar e Remover Devices 

Gerir credenciais do Device 

Obter ID do Device 

Associar Devices a Customers (Production Manager/Operator) 

Consultar atributos, telemetria, alarmes e eventos dos Devices 

Consultar alterações efetuadas aos Devices 

Adicionar e remover relacionamentos dos Devices 

Production 

Manager/ 

Operator 

Visualizar credenciais do Device ou dos Devices que lhe estão associados 

Visualizar atributos, telemetria, alarmes, eventos e relacionamentos dos 

Devices 

Gerir relacionamentos dos Assets 

 

Os Assets são entidades abstratas que representam máquinas, fábricas, veículos, apartamentos 

entre outros. No caso do cenário industrial os Assets são as máquinas de corte e polimento e conforme 

o tipo de utilizador é possível executar as seguintes ações. 

 

Tabela 9 - Configurações do Asset na plataforma IoT 

Configurações Asset 

Tenants 

Adicionar e Remover Asset 

Obter ID do Asset 

Associar Assets a Customers (Production Manager/Operator) 

Adicionar e remover atributos e relacionamentos aos Assets 

Consultar telemetria, alarmes e eventos dos Assets 

Consultar alterações efetuadas aos Assets 

Gerir relacionamentos dos Assets 

Production 

Manager/ 

Operator 

Visualizar credenciais do Asset ou dos Assets que lhe estão associados 

Visualizar atributos, telemetria, alarmes, eventos e relacionamentos dos 

Devices 

Gerir relacionamentos dos Assets 

De forma sucinta (perante o cenário industrial e o sistema IoT já existente) é possível afirmar 

que: o Tenant se identifica como sendo a entidade fornecedora dos Assets, neste caso, uma entidade 

fornecedora de máquinas e o Customer como qualquer ator que esteja diretamente relacionado com o 
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chão de fábrica, nomeadamente o Production Manager ou Operator conforme as permissões que lhe são 

dadas por parte do Tenant.  

A tabela que se segue apresenta a associação das entidades do sistema IoT com os atores do 

cenário industrial. 

Tabela 10 - Associação de entidades do Sistema IoT e atores do cenário industrial 

Atores do Sistema IoT Atores em contexto do Cenário Industrial 

System Administrator System Administrator - entidade desenvolvedora da plataforma. 

Tenant Tenant - entidade fornecedora de máquinas de corte e polimento. 

Customer 
Production Manager/Operator – indivíduos que desempenham 

funções no chão de fábrica e utilizadores assíduos do sistema. 

Devices 
Devices - dispositivos diretamente ligados aos sensores (arduinos, 

raspberry,etc.) 

Assets 
Assets – máquinas de corte e polimento pertencentes ao chão de 

fábrica. 
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4.2.5 Expectativas Iniciais e Requisitos Funcionais 

O levantamento de requisitos, designado também como o processo de captura, aquisição ou 

extração de requisitos, é uma tarefa que envolve várias atividades que permitem aos engenheiros de 

requisitos, juntamente com os stakeholders, perceber os objetivos do sistema [Fernandes & Machado, 

2016]. Ou seja, o levantamento de requisitos permite a compreensão das necessidades e expectativas 

dos stakeholders relativamente ao sistema a desenvolver [Fernandes & Machado, 2016]. 

 Para efetuar este levantamento foram adotados diversos métodos que conduziram ao 

desenvolvimento de um SME (Situational Method Engineering). Um SME é uma adaptação de um método 

genérico à situação atual do projeto [Ralyte, Brinkkemper, & Henderson-Sellers, 2007]. A implementação 

de um SME permite a criação de um método diferente e adaptado às circunstâncias situacionais do 

projeto ou organização tendo por base outros métodos já existentes [Harmsen, 1997].  O 

desenvolvimento de um SME surge em oposição à expressão "one-size-fits-all" dado que a aplicação de 

um SME indica que nem todos os métodos são adequados a uma dada situação [Bucher, Klesse, 

Kurpjuweit, & Winter, 2007]. 

Posto isto, foram utilizadas três fontes diferentes, [Fernandes & Machado, 2016] [Malan & 

Bredemeyer, Functional Requirements and Use Cases, 2001] [O’Docherty, 2005],  para o 

desenvolvimento destas secções relativas ao levantamento de requisitos (4.2.5;4.2.6;4.2.7), com esta 

reunião de conteúdo literário, foi possível a construção de um método adequado para o desenvolvimento 

do projeto em questão. 

Um dos métodos selecionados tem por base sete fases, inception, elicitation, elaboration, 

negotiation, documentation, validation e management [Fernandes & Machado, 2016].  Este processo é 

iniciado com a fase inception esta que pretende estabelecer a existência de uma necessidade de 

implementação bem como a criação de expectativas de negócio, só assim se poderá dar início ao 

processo de engenharia de requisitos. Esta fase engloba o estudo da documentação que poderá conduzir 

ao estabelecimento dos requisitos pretendidos em etapas seguintes [Fernandes & Machado, 2016]. Na 

segunda fase é selecionada a forma de obtenção de informação para o levantamento de requisitos, para 

isso é necessário selecionar os meios de obtenção de requisitos e auxiliar os stakeholders a descrever 

corretamente o que pretendem [Goguen & Linde, 1993]. Existem diversos meios para aquisição de 

informação tais como entrevistas, inquéritos, grupos de foco, trabalho cooperativo, análise do domínio 

ou estudo do cenário [Fernandes & Machado, 2016].  
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A fase elaboration visa analisar e classificar os requisitos levantados na atividade anterior dado 

que estes só são tratados nesta fase. Nesta etapa é comum organizar os requisitos em grupos coesos 

de forma a facilitar a construção da arquitetura do sistema numa fase posterior [Fernandes & Machado, 

2016]. 

A atividade designada de negotiation tem como objetivo estabelecer um processo de 

comunicação e negociação com os vários stakeholders, estes são responsáveis por decidir o que fazer, 

quando fazer e que tipo de informação é necessária para o desenvolvimento. Por vezes é inevitável a 

geração de situações conflituosas entre os stakeholders e os requisitos considerados, nestes casos, deve 

ser salientada a necessidade de negociação tendo como principal foco o alcance de um objetivo comum 

[Fernandes & Machado, 2016]. A negociação e o controlo das divergências entre os stakeholders e o 

engenheiro de requisitos podem passar pelo estabelecimento de prioridades para cada um dos requisitos 

formulados. Esta atividade é efetuada em paralelo com as restantes etapas até ao estabelecimento dos 

requisitos finais [Fernandes & Machado, 2016].  

A documentation é nada mais que a atividade de documentação dos requisitos, esta tarefa é a 

referência principal para as etapas seguintes de desenvolvimento do processo. Estes documentos devem 

ser bem estruturados e por isso normalmente são divididos em duas perspetivas a do utilizador (user 

requirements) e a do sistema (system requirements). Os user requirements descrevem as expectativas 

e necessidades dos utilizadores, enquanto que os system requirements estabelecem um acordo entre o 

cliente e a equipa de desenvolvimento [Fernandes & Machado, 2016]. Não existe uma estrutura formal 

para a documentação dos requisitos dado que cada projeto tem o seu carácter de unicidade e 

caraterísticas singulares o que conduz a uma variação da natureza do processo adotado para 

levantamento de requisitos. 

A fase validation é vocacionada para garantir que os requisitos definem o sistema que o cliente 

pretende, para isso, deve ser analisada a documentação por parte deste, tendo em vista a verificação 

das informações contidas no documento [Fernandes & Machado, 2016].  

Por último, a etapa management pretende dar suporte às restantes atividades bem como ao 

processo de desenvolvimento, sendo executada em paralelo durante a elaboração das outras atividades. 

Mesmo com a primeira versão do documento de requisitos terminada esta atividade deve continuar em 

desenvolvimento dado que a construção do produto poderá implicar alterações nos requisitos 

estabelecidos inicialmente. No decorrer desta atividade podem ser definidas tabelas traceability estas 
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que permitem relacionar requisitos com outros aspetos relevantes tornando a junção de vários 

componentes mais percetível e organizada.  

 
Figura 55 - Atividades do processo de Engenharia de Requisitos [Fernandes & Machado, 2016] 

Tendo por base a metodologia mencionada anteriormente bem como as relações estabelecidas 

entre requisitos funcionais, não funcionais e os use cases, [O’Docherty, 2005] [Malan & Bredemeyer, 

Functional Requirements and Use Cases, 2001], foi criado um diagrama que ilustra o processo de 

levantamento de requisitos SME adaptado ao problema alavancado na presente dissertação. 

 

 

 

 

  

 

Figura 56 - Processo de Levantamento de Requisitos (SME) 

 

Considerando o diagrama anterior, o processo de levantamento de requisitos tem início na 

identificação de áreas a abranger no desenvolvimento da plataforma definindo os grupos de expectativas 

iniciais de alto nível. Num passo seguinte são definidas as expectativas iniciais genéricas que após um 

refinamento conduzem ao estabelecimento dos requisitos funcionais. Seguidamente são definidos os 

requisitos do âmbito técnico designados de requisitos não funcionais. O estabelecimento de prioridades 

é efetuado numa atividade seguinte face à necessidade de atribuição de um grau de importância a cada 

requisito.  

Grupos de 
Expectativas

Expectativas 
Iniciais

Requisitos 
Funcionais

Requisitos não 
Funcionais

Prioridades

Use Cases

Relacionamen
to Requisitos 

não Funcionais 
e Use Cases
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Com estes dados reunidos é possível desenvolver os Use Cases, estes que estão diretamente 

relacionados com os requisitos funcionais do sistema. Numa última fase, a cada Use Case são 

associados os requisitos não funcionais que mais se enquadram a cada caso.  A interação existente entre 

os requisitos funcionais, os Use Cases e os requisitos não funcionais é abordada na secção 4.2.7 Use 

Cases. 

A tabela seguinte permite demonstrar o mapeamento existente entre as fases da metodologia 

mencionada na Figura 55 e o método desenvolvido por meio da criação de um SME representado na 

Figura 56. 

Tabela 11 - Mapeamento entre as fases de levantamento de requisitos [Fernandes & Machado, 2016] e SME 

Fases de levantamento de Requisitos Tarefas Executadas (SME) 

Management 

Negotiation 

Inception -Grupos de Expectativas 

Elicitation -Stakeholders Contact 

Elaboration -Expectativas Iniciais 

Documentation 

-Requisitos Funcionais (User Requirements, 

Systems Requirements) 

-Requisitos Não funcionais 

-Prioridades 

-Use Cases 

-Relacionamento Requisitos não Funcionais e 

Use Cases 

Validation -Stakeholders Contact 

 

Assim sendo, é viável associar a atividade inception ao estabelecimento de grupos de expectativas 

genéricos, visto que estes surgem após um estudo inicial do problema, implicando a criação de objetivos 

de alto nível.  

A fase elicitation não se encontra representada no diagrama da Figura 56, no entanto esta atividade 

é desenvolvida antes de se proceder à documentação dos requisitos,  por meio de reuniões com os 

stakeholders, análise do domínio e estudo dos cenários industriais.  
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A criação das expectativas iniciais vem salientar a necessidade de criar grupos de requisitos com 

o intuito de organizar a informação, tal como acontece na fase elaboration. Assim, dentro de cada grupo 

de expectativas foram definidos subgrupos com as expectativas inicias.  

A fase documentation está relacionada com a organização do documento estando incluídos os 

requisitos funcionais, não funcionais, use cases, os relacionamentos entre estes e as prioridades 

estabelecidas para cada requisito. Os requisitos funcionais são divididos em user requirements e system 

requirements, direcionados para as necessidades do utilizador e para as especificações técnicas 

respetivamente. Esta divisão deve-se ao facto de que ao longo do desenvolvimento dos requisitos 

funcionais constatou-se que haveria uma divisão entre os requisitos que dão resposta ao cliente e 

utilizador e os requisitos técnicos e focados no desenvolvimento. Posto isto e perante a grande quantidade 

de requisitos estabelecida, foi necessária esta segmentação entre requisitos de utilizador e requisitos do 

sistema. Esta organização contribuí também para uma melhor organização do documento de requisitos 

facilitando o seu acréscimo ou a sua remoção ao longo do desenvolvimento da plataforma. 

Para esta fase foi reunida toda a informação por meio de uma tabela representada a seguir, 

nesta é possível identificar todos os parâmetros abordados bem como os seus relacionamentos tendo 

por base o método já exposto na Figura 56 . A tabela referida pode ser consultada na sua totalidade no 

Anexo IV. 

Tabela 12 - Requisitos Funcionais (Autenticação) 

 

 

Grupos de 
Expectativas 

Expetativas Xn 
Requisitos 
Funcionais 

Tipo de 
Requisitos 

Prioridade 
MoSCoW 

Prioridade 
MoSCoW 

ID 
Use Cases 

Relação com 
Requisitos não 

Funcionais 
Atores 

System Requirements 

Autenticação 

1. 
Funcionali
dade de 
início de 
atividade 

RF1.1 

1.1 Criar 
diferentes 
tipos de 
utilizadores 

Requisito 
Funcional 

Must 3 {U.C.3.2} 
RNFA2;RNFU4; 
RNFS1;RNFS2 

System 
Administrator 

RF1.2 

1.2 Garantir 
Início de 
sessão da 
plataforma 

Requisito 
Funcional 

Must 3 {U.C.3.1} 
RNFA1;RNFU1; 
RNFU2;RNFU3; 
RNFU5;RNFU6 

RF1.3 

1.3 
Identificar 
relacioname
ntos entre 
entidades 

Requisito 
Funcional 

Must 3 {U.C.3.3}  
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Os requisitos funcionais têm como principal finalidade a descrição das operações do sistema, as 

suas interações e os seus efeitos. Dado o grande número de requisitos funcionais foram atribuídas 

prioridades a cada um deles de acordo com a escala de MoSCow [Analysis, 2009]. Esta divide-se em 

quatro patamares: Must, Shoud, Could e Won’t. O primeiro indica que o requisito que lhe está associado 

deve ser satisfeito para que a solução final seja bem-sucedida. O patamar referente ao Should representa 

um requisito com prioridade elevada que deve ser cumprido se possível, no entanto é um requisito que 

pode ser cumprido de outras formas podendo estar indiretamente ligado a outros requisitos de prioridade 

superior. O terceiro patamar designado de Could descreve os requisitos considerados desejáveis de ser 

executados na eventualidade de haver tempo e se os recursos o permitirem. Em último lugar surge o 

patamar Won’t este é representativo de um requisito que não será implementado após acordo entre os 

stakeholders mas que pode vir a ser considerado no futuro [Analysis, 2009].  

 Com esta documentação terminada, os requisitos são apresentados aos stakeholders para 

aprovação, enquadrando-se esta atividade na fase validation. 

 Em último lugar surge a atividade management, esta é executada no decorrer das restantes 

fases, tal como a etapa negotiation. Tendo em vista a sumarização dos dados abordados, a tabela 

seguinte (traceability) vem reunir as expectativas com os use cases correspondentes bem como os 

intervenientes atribuídos a cada expectativa. Como pode ser observado, os use cases cobrem todas as 

expectativas referentes aos requisitos do sistema.  

Tabela 13 - Associação entre expectativas, use cases e atores (traceability) 

Grupos de 
expectativas 

Autenticação Gestão de Atores 
Gestão de Telemetria e 

controlo 
Deteção de Incorreções 

Expectativas E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 

{U.C.3} x        

{U.C.4} 
 x       

{U.C.5} 
  x      

{U.C.6} 
   x     

{U.C.7} 
    x    

{U.C.8} 
     x   

{U.C.9} 
      x  

{U.C.10} 
       x 

Atores System Administrator Tenant 
Production Manager 

Operator 
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4.2.6 Requisitos Não Funcionais  

O levantamento dos requisitos não funcionais encontra-se integrado numa das fases na 

metodologia SME presente na Figura 56. 

Um requisito não funcional representa um conjunto de restrições impostas ao sistema a 

desenvolver ou um conjunto de standards que devem ser adotados na construção do produto [Fernandes 

& Machado, 2016]. Destas restrições constam parâmetros como a usabilidade, a rapidez ou a fiabilidade.  

Os requisitos não funcionais podem ser divididos em oito tipos: appearance, usability, 

performance, operational, maintenance and support, security, cultural and political e legal [Fernandes & 

Machado, 2016]. 

O requisito appearance aborda aspetos visuais e estéticos do sistema, neste âmbito e para o 

caso de demonstração em concreto, foram incluídos requisitos que focam o visual da plataforma bem 

como a consistência na interface gráfica entre utilizadores. Pretende-se que o visual da plataforma seja 

semelhante entre cada utilizador sempre tendo em conta as diferentes permissões que lhes são 

atribuídas. 

A usability incluí parâmetros como o ease of use ou ease of learning. O primeiro tem como 

objetivo focar a eficiência na utilização do sistema e na criação de mecanismos para reduzir os erros 

provocados pelos utilizadores. O segundo é direcionado para o modo como os utilizadores são treinados 

para utilizar o sistema, possibilitando uma aprendizagem relativa às funcionalidades da plataforma e à 

forma de operar com as mesmas [Fernandes & Machado, 2016]. Relativamente aos requisitos 

estabelecidos no caso de demonstração, no âmbito da usabilidade foram abordados requisitos como a 

garantia de simplicidade de utilização da plataforma, eficiência, satisfação dos utilizadores no seu 

manuseamento, rapidez de feedback e divulgação de instruções para utilização da plataforma. 

A capacidade de dar resposta a estímulos provocados no sistema designa-se como estudo da 

performance. Esta pode ser calculada através do tempo necessário para dar resposta a eventos ou pelo 

número de eventos processados por unidade de tempo [Fernandes & Machado, 2016]. A este requisito 

estão relacionados atributos como a escalabilidade, armazenamento, confiabilidade, etc. Assim sendo, 

os requisitos considerados passam pela abordagem à escalabilidade focando o número de dispositivos 

suportados, o tamanho da mensagem, etc. A velocidade e latência também constitui um parâmetro a 

abordar no âmbito dos requisitos de performance passando a avaliar aspetos como o tempo máximo de 
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processamento ou a taxa de transmissão da mensagem provinda dos sensores. A availability também se 

integra neste requisito sendo necessário garantir uma disponibilidade da plataforma 24h por dia e 365 

dias por ano. 

O requisito operational representa o contexto em que o sistema irá operar, ou seja, se o sistema 

for integrado em ambiente fabril devem ser considerados fatores como o barulho, a sujidade ou a 

vibração [Fernandes & Machado, 2016]. Este requisito visa também o relacionamento da plataforma 

com outros sistemas representando as dependências entre eles. No âmbito da plataforma IoT foram 

referidos parâmetros como a sensorização, onde é focada a dependência dos dados provindos destes 

dispositivos, para além desta é também abordada a adaptabilidade, o armazenamento de dados e a 

comunicação. A adaptabilidade vem assegurar a compatibilidade do sistema com outras plataformas, o 

armazenamento de dados é efetuado numa base de dados externa daí que este parâmetro se enquadre 

no operational e não na performance, a comunicação é dos requisitos mais importantes dado que esta 

é que garante a interoperabilidade entre os sistemas de controlo (sensores e máquinas) e os sistemas 

de informação (plataforma IoT, BD). 

O maintenance and support encontra-se diretamente ligado à manutenção do sistema, reparação 

e melhoramento do mesmo, possibilitando a inclusão de novas funcionalidades caso assim seja 

pretendido. Os requisitos da plataforma abordam isso mesmo, a manutenção do sistema, a garantia da 

sua modificação e a disponibilidade para diversos sistemas operativos.  

  A segurança aborda dois conceitos fundamentais, a confiabilidade e a integridade [Fernandes & 

Machado, 2016]. A confiabilidade é nada mais que um conjunto de regras para restringir a informação 

aos utilizadores ou para garantir que a informação chega aos utilizadores corretos, em suma, este critério 

é referente às permissões que cada tipo de entidade deve assumir na plataforma. A integridade pretende 

assegurar a consistência e veracidade da informação do sistema [Fernandes & Machado, 2016]. Neste 

âmbito os requisitos adotados para o desenvolvimento da plataforma abrangem a autenticação para os 

diferentes tipos de utilizadores e a rejeição de dados incorretos, isto no que confere à confiabilidade. Da 

integridade constam critérios como a validação dos dados externos ou a adoção de uma taxonomia 

universal. 

 Os requisitos da tipologia cultural and political, estão relacionados com fatores relativos aos 

hábitos e culturas dos stakeholders [Fernandes & Machado, 2016]. Os requisitos legal são vocacionados 

para as leis, standards ou padrões em que o sistema deve operar [Fernandes & Machado, 2016]. Estes 

dois últimos parâmetros não constam na documentação do levantamento dos requisitos não funcionais 
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não sendo relevantes para os stakeholders e não adquirindo um carácter significativo para constar deste 

levantamento. 

 A tabela seguinte ilustra os requisitos não funcionais, as suas prioridades bem como o 

relacionamento entre os requisitos não funcionais e funcionais. Esta associação é abordada com mais 

detalhe na secção seguinte. Esta tabela encontra-se dividida por tipos de requisitos não funcionais, as 

suas subcategorias e após um refinamento constam os próprios requisitos não funcionais. É possível 

visualizar a tabela por completo no Anexo V. 

Tabela 14 - Requisitos não funcionais (Usability) 

 

 

ID 

Tipo de 
Requisito 

Não 
Funcional 

Xn 

Sub tipo de 
Requisito 

Não 
funcional 

Requisitos Não 
Funcionais 

Descrição 
Prioridade 
MoSCoW 

Prioridade 
MoSCoW ID 

Relação com 
Requisitos 
Funcionais 

3 

Usability 

RNFU1 

Ease of Use 

Simplicidade de 
utilização da 
plataforma 

A plataforma deve ser de 
fácil utilização dado que os 
seus utilizadores pertencem 
ao ramo industrial não sendo 
da área tecnológica. 

Must 3 RF1.2 

4 RNFU2 
Eficiência de 
utilização da 
plataforma 

Deverá ser oferecida uma 
resposta rápida ao utilizador 
por parte da plataforma. 

Must 3 RF1.2 

5 RNFU3 
Satisfação na 
utilização da 
plataforma 

A plataforma deve ser 
formulada de modo a 
garantir a satisfação dos 
requisitos do utilizador tanto 
ao nível da interface gráfica 
como das suas 
funcionalidades. 

Must 3 RF1.2 

6 RNFU4 
Consistência na 
Interface dos 
Utilizadores 

A plataforma deve garantir a 
consistência na interface 
apresentada a cada 
utilizador sendo semelhante 
e adaptada conforme as 
permissões de cada um 
deles. 

Must 3 RF1.1 

7 RNFU5 
Feedback da 
plataforma 

Perante as ações do 
utilizador a plataforma deve 
reagir de forma rápida 
garantindo um tempo de 
resposta curto. 

Must 3 RF1.2 
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4.2.7 Use Cases 

A criação dos Use Cases tornou-se uma forma prática e eficaz para descrever os requisitos 

funcionais de um sistema [Malan & Bredemeyer, 2001].  Desta forma é possível associar os requisitos 

funcionais anteriormente estabelecidos aos use cases correspondentes, daí a correspondência entre 

requisitos funcionais e Use Cases presente na Tabela 12. 

Assim como é viável a associação dos requisitos funcionais a Use Cases, também é possível 

relacionar requisitos não funcionais a esses mesmos Use Cases. Portanto, um requisito não funcional 

pode ser registado juntamente com um caso de uso estreitamente relacionado [O’Docherty, 2005]. Ou 

seja, a um Use Case podem estar relacionados vários requisitos não funcionais ou nenhum, em caso de 

inexistência de qualquer tipo de relação entre eles. Os requisitos não funcionais sem qualquer tipo de 

relacionamento com os Use Cases estabelecidos designam-se de complementares [O’Docherty, 2005].  

Na descrição de cada Use Case constam parâmetros como triggers, descrições, percurso básico 

de eventos, percurso alternativo, assumptions, pré-condições, pós condições, requisitos não funcionais 

associados a cada Use Case, requisitos funcionais do sistema (system requirements), requisitos 

funcionais do utilizador (user requirements) e atores. Os triggers descrevem o critério para a criação de 

dado Use Case, estes descrevem uma necessidade do negócio ou um Use Case que vem complementar 

outro já criado [Kulak & Guiney, 2000]. O percurso básico indica a interação entre os atores e o sistema 

que são necessárias para atingir o objetivo [Malan & Bredemeyer, 2001]. Em alguns casos existem 

passos opcionais menos comuns e não tão usuais quanto os demonstrados no percurso básico, estes 

são designados de percursos alternativos [Kulak & Guiney, 2000]. As assumptions tem como finalidade 

demonstrar as condições que devem ser consideradas como verdadeiras para que o Use Case termine 

com sucesso [Malan & Bredemeyer, 2001]. As pré-condições indicam atividades que já devem estar em 

execução antes do Use Case ocorrer, enquanto que as pós-condições são semelhantes, mas relativas às 

condições que serão satisfeitas após o Use Case estar terminado [Kulak & Guiney, 2000].  

Para um estudo do impacto da implementação da plataforma IoT no chão de fábrica foram 

abordados dois Use Cases vocacionados para os cenários industriais focando um cenário real de 

implementação e um cenário ideal de implementação. O primeiro cenário ilustra uma solução passível 

de ser realizável perante o hardware disponibilizado, enquanto que o cenário ideal seria a melhor forma 

de implementação aproveitando todas as capacidades da plataforma e dos dispositivos integrados no 

sistema. 
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A estrutura selecionada para descrição dos Use Cases localizada em anexo explicita os 

parâmetros pertinentes para cada caso tendo sido baseada em literatura selecionada [Kulak & Guiney, 

2000] [Malan & Bredemeyer, 2001]. Estas descrições podem ser encontradas no Anexo VI, contudo no 

desenvolvimento desta secção são focados três Use Cases considerados de carácter relevante visto que 

só com a execução do primeiro Use Case é que é possível iniciar toda a atividade na plataforma. Os 

outros dois Use Cases a abordar pretendem tornar estes diagramas elucidativos do ponto de vista do 

chão de fábrica, demonstrando a melhor forma de tirar partido do uso da plataforma e dos dispositivos 

envolvidos em contexto real. 

A imagem seguinte, que se encontra detalhada na secção 4.2.3, reúne todos os Use Cases da 

plataforma IoT. A descrição de cada um pode ser encontrada em Anexo VI, no entanto, e como a 

plataforma depende desta atividade representando uma “pré-condição” para as seguintes, o Use Case 

3.0 {U.C.3.0} será abordado neste capítulo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 57 - Visão geral do sistema 

 

 

{U.C.4.0} Gerir Tenant

{U.C.11.0} Receber dados da 
plataforma PPS1

{U.C.5.0} Gerir Customer 

{U.C.2.0} Enviar dados dos 
assets

System Administrator

{U.C.6.0} Gerir User 

Asset

Device

<<include>>

{U.C.7.0} Gerir Device

{U.C.1.0} Recolher dados dos assets

{U.C.8.0} Gerir Asset

<<include>>

<<include>>

<<include>>

{U.C.12.0} Gerir Dados

<<include>>

<<include>>

Operator

{U.C.3.0} Iniciar Atividade

<<include>>

{U.C.10.0} Notificar 
anomalias

{U.C.9.0} Gerir Rules

Production 
Manager

<<include>>

Tenant
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Antes de mencionar o Use Case 3.0, bem como os cenários exemplificativos, a tabela seguinte 

visa organizar todos os casos de uso desenvolvidos e os seus respetivos níveis proporcionando uma 

melhor perceção da dimensão do levantamento de requisitos. O que distingue estes dois níveis é 

principalmente o detalhe, visto que o segundo nível representa o refinamento do primeiro. Tal como 

referido anteriormente o primeiro nível dos use cases encontra-se exposto no Anexo VI. 

Tabela 15 - Níveis dos Use Cases 

Níveis dos Use Cases 
Primeiro Nível Segundo Nível  
{U.C.3} {U.C.3.1} 

{U.C.3.2} 
{U.C.3.3} 

{U.C.4} {U.C.4.1} 
{U.C.4.2} 
{U.C.4.3} 
{U.C.4.4} 
{U.C.4.5} 

{U.C.5} {U.C.5.1} 
{U.C.5.2} 
{U.C.5.3} 
{U.C.5.4} 
{U.C.5.5} 
{U.C.5.6} 
{U.C.5.7} 
{U.C.5.8} 
{U.C.5.9} 

{U.C.6} 
 

{U.C.6.1} 
{U.C.6.2} 
{U.C.6.3} 

{U.C.7} 
 

{U.C.7.1} 
{U.C.7.2} 
{U.C.7.3} 

{U.C.8} 
 

{U.C.8.1} 
{U.C.8.2} 
{U.C.8.3} 

{U.C.9} 
 

{U.C.9.1} 
{U.C.9.2} 
{U.C.9.3} 
{U.C.9.4} 
{U.C.9.5} 
{U.C.9.6} 

{U.C.10} 
 

{U.C.10.1} 
{U.C.10.2} 
{U.C.10.3} 
{U.C.10.4} 
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Use Case 3.0 Iniciar Atividade 

A imagem seguinte ilustra o Use Case 3.0 dentro deste Use Case  estão incluídos outros casos 

de uso de nível mais baixo, mas que representam um maior refinamento das funcionalidades da 

plataforma.  

O início de atividade na plataforma é efetuado pelo System Administrator, este que começa por 

efetuar a autenticação pré-definida aquando do desenvolvimento inicial da plataforma. Com a sessão 

iniciada o administrador define as entidades necessárias iniciando a criação de pelo menos um tenant. 

De seguida é criado um utilizador para ser associado ao tenant estabelecido de modo a que este possa 

gerir as entidades de nível hierárquico inferior tais como os customers, devices ou assets. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 58 – {Use Case 3} Iniciar Atividade 

 

Com a finalidade de estruturar e definir o percurso do Use Case mencionado, foi efetuado um 

diagrama de sequência onde as atividades podem ser organizadas sequencialmente. 

Este diagrama ilustra as tarefas a executar por parte do System Administrador com a finalidade 

de iniciar sessão na plataforma, para isso este começa por efetuar a autenticação inserindo o email e 

password, cria um Tenant e só depois cria um User, por meio de um Ativation Link, com o intuito de 

associar ambas as entidades atribuindo-lhes as mesmas permissões. 

À sequência de atividades apresentadas estão associados os diversos Use Cases pertencentes 

ao caso de uso de início de atividade. 

  

System Administrator {UC3.2} Criar Entidades 

{UC3.3} Criar Associações

{UC3.1} Efetuar autenticação 
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Cenário Real exemplificativo para alerta de temperatura 

Nesta secção é descrito o cenário real ou possível de implementar perante as infraestruturas 

disponibilizadas e perante as intenções dos stakeholders. 

Este cenário, sob a forma de Use Case, tem como finalidade ilustrar as funcionalidades da 

plataforma perante um envio de um alerta de anomalia. Pretende-se que a aplicação envie um aviso ao 

Production Manager caso a temperatura atinja valores fora do intervalo definido na plataforma. Assim, o 

Production Manager poderá enviar instruções para o Operator tendo em vista a resolução do problema 

encontrado. Da mesma forma que foi abordada a temperatura da ferramenta também podem ser 

incorporadas outras variáveis, tendo em conta a tabela de variáveis presente em Anexo III. 

Figura 59 - Diagrama de Sequência {U.C.3} Iniciar Atividade 

Plataforma 
IoT

System 
Administrator

2.2 Validar autenticação

4.1 Envia Activation Link

1.Efetuar Autenticação (email) 

2.Efetuar Autenticação (password) 

2.1 Verificar Autenticação

3.Criar Tenant (Title)

3.1 Criação bem sucedida

4.Criar User (email)

5.Inserir nova password

6.Terminar sessão como User criado

5.1 Inicia sessão com nova conta do User criado

7.Efetuar autenticação como System Administrator (email) 

8.Efetuar autenticação como System Administrator (password) 

8.2 Validar autenticação

8.1 Verificar Autenticação

9.Associar User ao Tenant

9.1 Aplicar alterações

6.1 Sessão terminada

10.Logout 

10.1 Sessão Terminada

{UC3.1}

{UC3.2}

{UC3.3}
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 O diagrama de sequência seguinte pretende ilustrar as atividades no âmbito deste Use Case 

começando pelo início de sessão do Production Manager assim como do Operator, que neste caso é o 

responsável por executar as ações sobre a máquina.  

 

Enviar instruções para solucionar anomalia

Receber alertas

Production Manager

Operator

Executar instruções para solucionar anomalia

Figura 60 - {Use Case} Cenário Real Exemplificativo para alerta de temperatura 

Plataforma 
IoT

Production 
Manager

2.2 Validar autenticação

1.Efetuar Autenticação (email) 

2.Efetuar Autenticação (password) 

2.1 Verificar Autenticação

3.Efetuar Autenticação (email) 

4.2 Validar autenticação

8.Logout 

8.1 Sessão Terminada

Operator

4.Efetuar Autenticação (password) 

4.1 Verificar Autenticação

Asset Device

6.Enviar os dados dos Devices á Plataforma

5. Enviar dados de telemetria aos Devices

6.1 Armazenar os dados

5.1 Converter os dados

7.1 Enviar alerta de temperatura máxima

7. Identifica temperatura máxima do Asset atingida 

7.2 Identificar solução da anomalia

7.3. Indicar ordem para aumentar o caudal de lubrificante

7.4 Aumentar o caudal de lubrificante

9.Logout 

9.1 Sessão Terminada

7.5 Terminar execução

{UC3.1}

{UC3.1}

{UC5.5;5.6}

{UC9.1}

Figura 61 - Diagrama de Sequência do Cenário Real Exemplificativo para alerta de temperatura 



119 
 

Os dados estão a ser debitados na plataforma de forma periódica, conforme estabelecido no 

Device. Estes começam por ser captados por meio dos sensores (Asset), estes sensores enviam a 

informação para os Devices e os Devices enviam esses dados para a plataforma, após a conversão do 

sinal analógico provindo dos sensores para sinal digital. 

A plataforma encontra-se ligada a uma base de dados sendo da sua responsabilidade o 

armazenamento dos valores provindos dos Devices. Cabe à plataforma a monitorização dos dados 

provenientes dos sensores caso assim seja programada. Posto isto, se for criado um filtro para a definição 

de um valor máximo de determinado parâmetro, a plataforma deverá notificar o Production Manager em 

caso de deteção de valores anómalos a esse intervalo. 

Neste cenário os valores a monitorizar são referentes à temperatura da ferramenta em execução. 

Inicialmente é estabelecida uma temperatura máxima, caso essa temperatura seja atingida o Production 

Manager é alertado. Assim sendo, é da sua responsabilidade identificar uma solução para o problema, 

neste caso seria o aumento de caudal de lubrificante. Numa fase seguinte o Production Manager 

comunica ao Operator esta informação. Posto isto, o Operator terá de se dirigir à máquina em questão 

e executar as instruções dadas anteriormente pelo Production Manager. Com estas atividades executas 

o Operator e o Production Manager terminam sessão. 

No diagrama de sequência constam também os Use Cases associados às atividades a 

desenvolver, por exemplo, em caso de tarefas associadas ao início de sessão surgem Use Cases ligados 

à autenticação. Estes Use Cases não são necessariamente os casos ilustrados na Figura 61 mas sim, 

todos os casos de uso formulados para a plataforma que se encontram no Anexo VI. 

Cenário Ideal exemplificativo para alerta de temperatura 

Uma outra solução para a comunicação entre as máquinas e a plataforma será o envio de ordens 

de controlo de forma direta entre as máquinas, os Devices e a plataforma.  

 Este cenário propõe os mesmos Use Cases que os apresentados na proposta anterior, contudo, 

estes não são executados pelos mesmos intervenientes havendo uma substituição do Operator pelo 

Device. Desta maneira, o Device acaba por enviar as ordens de controlo às máquinas fazendo com que 

estas as executem de forma automática tornando estas ações autónomas e independentes de um 

funcionário para as efetuar.  
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 A figura seguinte tem como finalidade a representação da sequência de tarefas a executar no 

âmbito deste cenário. Posto isto, o Production Manager começa por iniciar sessão, desta forma poderá 

visualizar os dados provenientes dos Devices que são armazenados na plataforma de forma periódica. 

Com o surgimento de valores de temperatura anormais a plataforma envia um alerta ao Production 

Manager avisando que a temperatura máxima foi atingida. Quando esta situação ocorre, a plataforma 

poderá estar programada para efetuar uma ação automaticamente enviando a ordem de aumento de 

lubrificante para o Device e depois do Device a ordem segue para a máquina correspondente. Desta 

forma, a execução é terminada e o Production Manager termina sessão. 

Enviar instruções para solucionar anomalia

Receber alertas

Production Manager

Executar instruções para solucionar anomalia

Device

Figura 62 - {Use Case} Cenário Ideal exemplificativo para alerta de temperatura 

Plataforma 
IoT

Production 
Manager

2.2 Validar autenticação

1.Efetuar Autenticação (email) 

2.Efetuar Autenticação (password) 

2.1 Verificar Autenticação

Asset Device

4.Enviar os dados dos Devices á Plataforma

3. Enviar dados de telemetria aos Devices

4.1 Armazenar os dados

3.1 Converter os dados

5.1 Enviar alerta de temperatura máxima recomendada atingida

5. Identifica temperatura máxima do Asset atingida 

6. Identifica solução da anomalia já programada

6.1 Aumentar o caudal de lubrificante

6.2 Aumentar o caudal de lubrificante

8.Logout 

8.1 Sessão Terminada

7. Terminar execução

{UC3.1}

{UC5.5;5.6}

{UC7.2}

{UC9.5}

{UC10.4}

Figura 63 - Diagrama de Sequência do Cenário Ideal Exemplificativo para alerta de temperatura 
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Os Use Cases assinalados no diagrama acima estão associados às funcionalidades que cada 

tarefa mencionada desempenha.  

A diferença deste cenário para o cenário exibido anteriormente centra-se na comunicação direta 

de ordens de controlo programadas por meio de rules na plataforma. Assim, evita-se que o Operator se 

tenha de deslocar diretamente à máquina para efetuar a solução da anomalia, sendo apenas necessário 

avisar o Production Manager da ocorrência. 

Esta solução nem sempre tem a melhor repercussão no âmbito organizacional dado que muitos 

dos postos de trabalho poderiam ser substituídos daí que sejam impostos diversos entraves à sua 

implementação.  

Assim sendo, o primeiro cenário é o pretendido, dado que, nem todos os stakeholders têm a 

intenção de que as ordens de controlo sejam efetuadas de forma automática, pois preferem que sejam 

os próprios intervenientes a verificar que medidas tomar para dada situação. Esta decisão também está 

relacionada com o facto de a plataforma ser uma aplicação externa ao chão de fábrica, estando a ser 

implementada paralelamente a este, o que conduz a uma pouca confiabilidade do cliente perante o envio 

de comandos de controlo automáticos. 

Contudo, o cenário ideal representa a criação de um grande valor para a organização, visto que, 

a automatização de determinadas ações permite economizar tempo e dinheiro por meio da redução do 

número de atividades e de intervenientes envolvidos, proporcionando uma rápida capacidade de 

resposta.  
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4.2.8 Requisitos de Comunicações  

Os requisitos de comunicações centram-se no estabelecimento dos protocolos de comunicação 

entre as camadas definidas em 4.2. Assim é possível referir a forma como estas comunicam e como 

interagem tendo em conta os dados que são transferidos. Esta secção vem salientar a interoperabilidade 

existente entre os domínios e camadas da Arquitetura Three-Tier (Figura 27) bem como os protocolos de 

comunicação indicados pela mesma, no entanto, não é considerada como foco de estudo principal. 

Posto isto, numa primeira instância foi estabelecida a utilização dos protocolos OPC UA e MQTT 

garantindo a ligação entre os assets (Edge Tier) e a plataforma (Operation Domain). 

O OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) surge com a necessidade de 

criar um padrão de comunicações universal dado que anteriormente cada dispositivo possuía o seu 

próprio protocolo de comunicações o que dificultava a interação entre as máquinas. A OPC lançou um 

conjunto de padrões largamente aceites na indústria proporcionando interoperabilidade na automação 

industrial. Este protocolo segue o modelo de comunicação cliente/servidor (OPC Client/OPC Server) 

onde o OPC Server representa uma aplicação que reúne informações como Data Sets, variáveis, objetos, 

métodos, eventos entre outras, provenientes de dispositivos do sistema, como por exemplo PLCs 

(Programmable Logic Controller) [Cavalieri, Salafia, & Scroppo, 2018]. Já o OPC Client possui uma 

aplicação que permite aceder aos dados dos OPC Server. Recentemente a OPC definiu um outro modelo 

de comunicação, o Publish/Subscribe [Cavalieri, Salafia, & Scroppo, 2018], neste padrão de 

comunicações o Publisher produz informação em forma de eventos, estes que são consultados pelos 

Subcribers que se encontram associados aos eventos do seu interesse [Baldoni, Querzoni, & Virgillito, 

2009].  

O protocolo MQTT (Message Queue Telemetry Transport) funciona de maneira semelhante ao 

OPC utilizando o sistema Publish/Subscribe, onde os sensores são considerados publishers estando 

agregados a um broker25 central que proporciona dados aos quais o subcriber recorre. 

Tendo por base o sistema IoT já implementado, é possível optar tanto pelo OPC UA como pelo 

MQTT como protocolo para transmissão de dados de telemetria efetuando uma ligação entre um device 

e o servidor ou publisher correspondente. Contudo, é recomendado pela Arquitetura Three-Tier bem 

como pelo modelo de referência RAMI a utilização do OPC UA como protocolo padrão para comunicações 

entre os assets e a plataforma. [Cavalieri, Salafia, & Scroppo, 2018] [Wolfgang Mahnke, 2009] 

                                                 
25 Um broker é como um servidor que armazena os dados provindos dos sensores, recebe todas as mensagens, 
filtra e decide quais destas são publicadas e em que subscriber. 
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Desta forma, podem ser adquiridos dados provenientes dos assets como temperatura, vibração, 

pressão de ar, consumo de ar, pressão de água, caudal de água e dados provenientes do ERP como ID 

do produto, lote, número de série, estes que posteriormente podem ser visualizados na plataforma tanto 

para monitorização como também para controlo.                                                        

Entre os domínios Operation Domain e Information Domain pode ser adotado o protocolo Kafka. 

O protocolo Kafka demonstra uma grande flexibilidade e viabilidade para troca de dados entre os módulos 

de análise de Big Data [Yacchirema, Sarabia-Jácome, & Palau, 2018], funcionando como uma ferramenta 

para gerir dados operacionais possibilitando a tomada de decisão em tempo real. Como este modelo de 

comunicação é indicado para recolha de dados para análise e tomada de decisões, esta será a sugestão 

para a ligação entre a plataforma IoT (Operation Domain) e o sistema Big Data (Information Domain) 

demonstrado na figura seguinte.  

No caso da comunicação entre a plataforma IoT e a Enterprise tier os protocolos selecionados 

são o MQTT e AMQP. Ambos os protocolos utilizam técnicas semelhantes para a entrega de mensagens 

visto que, quando uma mensagem é enviada por um cliente esta é alocada a uma fila e todos os 

subscribers dessa mesma fila vão receber automaticamente essa mensagem como uma notificação.  

O AMQP oferece diversas possibilidades para envio de mensagens como envio point-to-point 26 

ou store-and-forward 27, já o MQTT não proporciona o mecanismo store-and-forward para suportar o envio 

de mensagens [Luzuriaga, et al., 2015]. A utilização do protocolo AMQP é recomendada para 

infraestruturas de mensagens de clusters escaláveis enquanto que o protocolo MQTT é aconselhado para 

conexões entre sensores/atuadores num ambiente de redes sem fios de baixa velocidade [Luzuriaga, et 

al., 2015]. Posto isto, ambos os protocolos são passíveis de ser utilizados, sendo necessário identificar 

para cada caso individual qual o meio de comunicação mais indicado. 

 

 

 

 

                                                 
26 point-to-point – transmissão direta de mensagens entre o emissor e recetor. 
27 store-and-forward – existência de um ponto intermediário entre o emissor e recetor que verifica a integridade da 
mensagem. 
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4.3 Arquitetura de Interoperabilidade 

Tal como mencionado em 2.4 a interoperabilidade define-se como sendo a capacidade de 

comunicação e compreensão entre dois sistemas diferentes possibilitando a utilização das 

funcionalidades um do outro [Chen, Doumeingts, & Vernadat, 2008]. No âmbito computacional, este 

termo é utilizado para designar dois sistemas heterogéneos que funcionam conjuntamente, possibilitando 

o acesso aos recursos de cada um reciprocamente. 

Interoperabilidade Semântica e Normas ISO 

A interoperabilidade é significativa quando as interações entre os sistemas são efetuadas pelo 

menos a três níveis, dados, serviços e processos, com uma semântica definida no contexto do sistema 

envolvente [Chen, Doumeingts, & Vernadat, 2008].  

 Tendo em vista a consistência dos dados e a garantia da interoperabilidade semântica do sistema 

surge o conceito de Ontologia. Este é aplicado com o intuito de definir as palavras ou conceitos mais 

utilizados para descrever ou representar uma determinada área de conhecimento [Obrst, 2003]. Uma 

Ontologia é também uma representação explicita de conceitos importantes de domínio relevante 

[Fernandes & Machado, 2016]. As ontologias são utilizadas por pessoas, bases de dados ou aplicações 

que necessitam de partilhar informação de determinado domínio, no caso da presente dissertação o 

“dicionário” centrar-se-ia nas palavras constadas na Tabela 47. 

 Existem diversas normas que devem ser adotadas no âmbito da interoperabilidade semântica na 

Indústria. A norma ISO 16100, do ano de 2000, descreve a interoperabilidade na manufatura como a 

capacidade de troca de dados utilizando a mesma sintaxe e semântica, resultando numa interação 

funcional utilizando uma interface comum [Chen & Vemadat, 2003]. A última revisão da norma 

mencionada foi efetuada em 2015, tendo sofrido ligeiras alterações no ano de 2009, contudo o foco 

principal permanece na interoperabilidade entre um conjunto de sistemas de software utilizados no 

domínio da manufatura [ISO, 2009]. 

 A norma ISO/DIS 15704 refere que uma arquitetura representa uma disposição básica e uma 

conectividade dos elementos de um sistema, seja ele físico ou conceptual, focando a interoperabilidade 

ao nível organizacional [Chen, Doumeingts, & Vernadat, 2008].  
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Para além da definição de uma arquitetura, esta norma garante a interoperabilidade e integração 

de sistemas empresariais e também a automação das aplicações no sistema [ISO, 2000]. 

Alinhamento entre Interoperabilidade, SOA e modelos de Referência RAMI e IIRA 

 Ambos os modelos de referência RAMI e IIRA estipulam a utilização de uma arquitetura orientada 

a serviços (SOA – Service Oriented Architecture) para encapsulamento de funcionalidades em serviços 

[Infosys, 2017]. A título de exemplo surgem os testbeds mencionados em 3.2.1, estes dependem da 

arquitetura SOA, podendo ser considerados semanticamente interoperáveis ao nível funcional entre os 

dois modelos de referência através desta representação. Esta arquitetura vem representar o mapeamento 

entre o IIRA e o RAMI (Figura 24) demonstrando a sua interoperabilidade bem como a necessidade de 

manter uma semântica comum.  

 O protocolo de comunicação OPC-UA, proposto pela arquitetura Three-Tier (Figura 27), é 

baseado em SOA proporcionando uma comunicação M2M escalável e extensível numa integração vertical 

na fábrica, para além de permitir o cruzamento de aplicações heterogéneas no mesmo sistema [Infosys, 

2017]. A utilização do protocolo OPC-UA em ambos os testbeds IDT e AE possibilita também a criação 

de uma interoperabilidade semântica entre estes e os modelos de referência [Infosys, 2017]. 

 Posto isto, surge assim a necessidade de criar uma arquitetura SOA que venha representar o 

caso de demonstração da presente dissertação, dando resposta ao problema da mesma. Pretende-se 

que esta arquitetura reúna características como a interoperabilidade semântica, os protocolos de 

comunicação bem como o desenvolvimento de uma infraestrutura de suporte à solução proposta. 

 Uma arquitetura SOA pode assumir várias definições, contudo todas se centram na existência 

de serviços conectados entre si [Bianco, Kotermanski, & Merson, 2007]. Esta arquitetura representa um 

paradigma com a finalidade de organizar e utilizar recursos distribuídos que poderão estar sobre o 

domínio de outras entidades [MacKenzie, Laskey, McCabe, Brown, & Metz, 2006]. Desta forma, é 

facilitada a reutilização de aplicações externas assegurando a interoperabilidade entre estes sistemas 

[MacKenzie, Laskey, McCabe, Brown, & Metz, 2006]. O desenvolvimento desta arquitetura poderá ser 

considerado um modelo de programação onde é ilustrada a forma de construir o software, possibilitando 

a criação do design do sistema, onde este fornece serviços a outras aplicações estando conectados por 

meio de interfaces na mesma rede [Channabasavaiah, Holley, & Edward M. Tuggle, 2004].  
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Por outras palavras, SOA representa a infraestrutura da conexão de um conjunto de serviços 

sendo cada um acessível por meio de interfaces e protocolos de comunicação [Papazoglou, 2003].  

Esta abordagem arquitetural é perfeitamente aplicável em casos onde múltiplas plataformas 

estão em execução utilizando vários tipos de tecnologias, havendo a necessidade de comunicação entre 

elas [Papazoglou, 2003]. Desta forma, as organizações poderão integrar outros serviços minimizando os 

esforços de programação das aplicações, visto que, estas utilizarão a mesma linguagem. Para que os 

serviços interoperem é necessário que estes estejam visíveis e que as mensagens transmitidas estejam 

num formato acessível e compreensível a todos garantindo a mesma semântica e sintaxe nas mensagens 

trocadas entre os elementos do sistema [MacKenzie, Laskey, McCabe, Brown, & Metz, 2006].  

 Do ponto de vista organizacional, uma solução SOA é criada para atender aos objetivos do 

negócio que incluem uma fácil integração e flexibilidade dos sistemas, proporcionando processos de 

negócio simplificados, custos reduzidos, adaptação ágil às mudanças e reação às oportunidades e 

ameaças competitivas do mercado [Bianco, Kotermanski, & Merson, 2007]. 

Um exemplo do quotidiano representativo desta arquitetura é a utilização do serviço de 

eletricidade em casa. Quando um utilizador pretende instalar um serviço de eletricidade é obrigado a 

subscrever um serviço que, neste caso, é a empresa fornecedora de eletricidade. Assim sendo, é da 

responsabilidade da empresa fornecer esse mesmo serviço. Ambos os intervenientes terão de chegar a 

um acordo relativamente à potência máxima fornecida pela empresa, sendo esta medida na mesma 

unidade. Este é um exemplo de interoperabilidade semântica onde é estabelecida uma linguagem 

universal para todos os intervenientes do sistema, sendo que a empresa funciona como um serviço 

(publisher) e o cliente será um subscritor desse mesmo serviço (subscriber) [MacKenzie, Laskey, 

McCabe, Brown, & Metz, 2006].  

 Em síntese, uma arquitetura SOA permite o alinhamento entre os serviços e a estrutura 

organizacional, ilustrando a capacidade de reunir múltiplos sistemas num mesmo ambiente [Galster & 

Avgeriou, 2012]. Esta representação permite organizar grandes redes de sistemas que requerem de 

interoperabilidade para o seu funcionamento [MacKenzie, Laskey, McCabe, Brown, & Metz, 2006].  

 

 

 



127 
 

Desenvolvimento da Arquitetura de Interoperabilidade (SOA) 

Os requisitos para uma construção SOA passam por, assegurar a existência de entidades que 

possam ser identificadas como serviços, identificar de forma clara os fornecedores de serviços e os 

consumidores desses mesmos serviços, distinguir a forma de interação, explicar qual o efeito da 

utilização do serviço, descrever os serviços, identificar o contexto de execução necessário para suportar 

a interação do sistema representado e por último deverá ser possível a identificação das politicas 

envolvidas e como é que estas são utilizadas [MacKenzie, Laskey, McCabe, Brown, & Metz, 2006]. 

Idealmente, uma arquitetura desta envergadura deverá: incorporar os sistemas já existentes aproveitando 

o desenvolvimento anterior; permitir a implementação ou migração de novos serviços; seguir um 

standard ou framework de modo a reutilizar os módulos ou sistemas já desenvolvidos [Channabasavaiah, 

Holley, & Edward M. Tuggle, 2004].  

Numa representação SOA é definida uma interação entre pedidos de serviços (Clientes) e 

fornecedores desses mesmos serviços (Servidores). Os clientes são entidades de software que solicitam 

a execução de determinado serviço enquanto que os servidores fornecem esse serviço [Papazoglou, 

2003]. Também existem entidades que podem funcionar tanto como clientes como servidores. Os 

servidores são responsáveis por publicar uma informação do serviço que fornecem (publisher) enquanto 

que os clientes deverão poder aceder a essa informação proveniente dos serviços aos quais estão 

subscritos (subscribers) [Papazoglou, 2003].  

O mesmo acontece com o protocolo MQTT e OPC-UA presentes na ligação entre o Device e a 

plataforma representada na Figura 65. Com a utilização destes protocolos é estabelecido um publisher 

que publica a informação e um subscriber que subscreve esse serviço.  

O protocolo MQTT poderá ser uma das soluções para a conexão entre o Device e a plataforma, 

este possui um sistema de autenticação garantindo a segurança dos dados. Com este protocolo, um 

cliente poderá enviar o seu username e password junto com a mensagem a transmitir, sendo este 

conteúdo verificado pelo broker. O broker, é como que um intermediário entre o publisher e o subscriber, 

este permite gerir e distribuir as mensagens para os subscribers, ou seja, quando a mensagem é 

recebida, proveniente do publisher, o broker deverá encontrar todos os subscribers associados ao serviço 

disponibilizado por este publisher  e anteriormente subscrito pelos subscribers [Grgić, Špeh, & Heđi, 

2016].  
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Desta forma, um broker pode permitir ou restringir publicações de serviços por parte dos clientes 

conforme as permissões que lhes são atribuídas e em caso de autenticação correta [Grgić, Špeh, & Heđi, 

2016]. Adicionalmente, o MQTT possibilita a encriptação da mensagem comunicada entre o broker e o 

subscriber utilizando para isso protocolos como o TLS (Transport Layer Security) e SSL (Secure Sockets 

Layer) [Grgić, Špeh, & Heđi, 2016]. 

Uma outra possibilidade para esta conexão será a utilização do protocolo OPC-UA sobre a 

camada de transporte MQTT, desta forma é possível implementar uma encriptação end-to-end o que 

significa que esta é efetuada entre o OPC-UA publisher e o OPC-UA subscriber independentemente dos 

pontos de acesso intermédios que existirem entre um e outro 28. Esta encriptação assegura que apenas 

as aplicações autorizadas possam visualizar ou modificar os dados independentemente dos 

intermediários existentes até à chegada da mensagem ao destinatário (subscriber) 29 30. 

Estas são as duas possibilidades que dão resposta à necessidade de comunicação entre os 

devices e a plataforma para que assim os dados provenientes dos sensores possam chegar à plataforma 

de modo a serem monitorizados e/ou controlados. Esta ligação é a conexão chave para a 

interoperabilidade entre os dois sistemas, pois desta forma é possível conectar o chão de fábrica à 

plataforma, ou seja, assim é possível conectar o control ao monitoring. A imagem seguinte ilustra a 

arquitetura de interoperabilidade que une precisamente estes dois sistemas, esta será descrita no 

decorrer desta secção. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Consultado em https://opcconnect.opcfoundation.org/2017/10/should-i-use-opc-ua-mqtt-amqp/ 
29 Consultado em https://themanufacturingconnection.com/2016/06/opc-ua-publish-subscribe/ 
30 Ambos os protocolos de comunicação são também abordados na secção 4.2.7. 

https://opcconnect.opcfoundation.org/2017/10/should-i-use-opc-ua-mqtt-amqp/
https://themanufacturingconnection.com/2016/06/opc-ua-publish-subscribe/
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Figura 64 - Arquitetura de Interoperabilidade 
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A arquitetura representada engloba dois sistemas principais, o chão de fábrica (Factory Floor) e 

a plataforma IoT (IoT Platform).  

O chão de fábrica representado na Figura 65 tem como componentes principais os Devices e as 

máquinas de corte (Cutting Machine) e polimento (Polishing Machine). Os Devices são componentes 

como Arduinos ou Raspberrys que permitem a conversão e envio dos dados para a plataforma. Um 

Arduíno é um PCB (Printed Circuit Board) que permite o controlo de sistemas interativos efetuando 

tarefas repetitivas como por exemplo a medição de temperaturas ou a simples tarefa de abrir uma porta 

automaticamente31. Um Raspberry é também um PCB, no entanto é vocacionado para a execução de 

tarefas mais complexas efetuando cálculos de complexidade elevada ou possibilitando multitasking32. 

Ambas as soluções dão resposta ao problema em questão permitindo a troca e conversão de dados 

provindos dos sensores bem como o envio de comandos de controlo provenientes da plataforma para os 

componentes das máquinas de polimento ou corte. Dentro destas estão agregados sensores 

vocacionados para diferentes medições como a vibração, pressão, temperatura ou humidade33.  

Os componentes pertencentes ao controlo (Control) executam o papel de publishers no âmbito 

dos protocolos MQTT ou OPC-UA, sendo estes os responsáveis por enviar os dados aos subscribers.  

Parte-se do pressuposto que o chão de fábrica cumpre com as normas ISO 16100 e ISO/DIS 

15704, mencionadas anteriormente, pois só desta forma faz sentido a utilização de SOA para a 

representação do sistema. 

 

                                                 
31 Consultado em https://makezine.com/2015/12/04/admittedly-simplistic-guide-raspberry-pi-vs-arduino/  
32 Consultado em https://makezine.com/2015/12/04/admittedly-simplistic-guide-raspberry-pi-vs-arduino/  
33 Consultar Tabela 42 - Parâmetros de produção distribuídos pelas diferentes fases do Cenário Industrial, para 
maior detalhe das variáveis. 

https://makezine.com/2015/12/04/admittedly-simplistic-guide-raspberry-pi-vs-arduino/
https://makezine.com/2015/12/04/admittedly-simplistic-guide-raspberry-pi-vs-arduino/
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A plataforma IoT (Platfom IoT) pode ser dividida em quatro grupos principais Rule Engine, Core 

Services, Server-Side API Gateway e Broker, distinguidos pelas suas diferentes funcionalidades. 

A Rule Engine engloba mecanismos que permitem processar as mensagens provenientes dos 

Devices por meio de um conjunto de regras configuráveis. Através destas é possível, enviar emails em 

caso de alterações de valores de telemetria, criar alarmes em caso de valores não conformes com os 

filtros estabelecidos ou encaminhar dados para outras aplicações externas por meio da criação e 

utilização de plugins. 
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Figura 65 - Representação do chão de fábrica pertencente à Arquitetura de Interoperabilidade 
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Os Core Services estão associados à gestão dos diferentes atores da plataforma e associação de 

alarmes, eventos, Rule Chains ou Rule Nodes a cada uma dessas entidades. As Rule Chains são 

constituídas por Rule Nodes estes são responsáveis por executar diversas ações como filtrar dados ou 

executar ações. 

A camada referente ao Server-side API Gateway inclui o envio de mensagens de controlo RPC 

(Remote Procedure Calls) para as máquinas e a monitorização dos dados de telemetria que são 

recolhidos por meio de REST APIs utilizando websockets. 

A plataforma deverá possuir um broker que funcionará como ponto intermediário das mensagens 

entre os devices, a plataforma e APIs externas. Desta forma, a plataforma poderá ser tanto publisher 

como subscriber visto que esta é subscriber do controlo (Control) podendo receber dados dos devices e 

publisher para APIs externas, enviando dados para estas, como é o caso da Server-Side Application. 

Em último lugar, é de referir que as normas ISO 16100 e ISO/DIS 15704 também devem ser 

consideradas pela Plataforma IoT. 
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Figura 66 - Representação da Plataforma IoT pertencente à Arquitetura de Interoperabilidade 
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A Server-side Application representa qualquer aplicação que pretenda recorrer aos dados 

fornecidos pela plataforma IoT e por isso será um subscriber. Esta aplicação poderia ser para estudo de 

Data Analytics onde, através da análise dos dados de telemetria, seria possível efetuar uma previsão 

relativamente ao desgaste das máquinas associado a uma dada ordem de produção. A aplicação de Big 

Data Analytics é também representativa do Information Domain presente na Figura 31 no entanto este 

domínio não se encontra em estudo na presente dissertação.  

 

 

Figura 67 - Representação da Server-side Application pertencente à Arquitetura de Interoperabilidade 

 

4.4  Simulação da Monitorização e Controlo 

A simulação seguinte pretende demonstrar o modo de recolha e processamento dos dados 

provenientes dos sensores, neste caso utilizando um sensor de temperatura. A demonstração presente 

nesta secção tem como objetivo retratar a aplicação das tecnologias mencionadas inicialmente, mas 

aplicadas a um pequeno caso de estudo. 

Este caso de estudo é constituído por um circuito eléctrico que engloba um motor, um display, 

uma luz LED, um sensor de temperatura, uma breadboard, um arduino, um raspberry e uma pilha de 9 

volts. Este circuito permite a recolha dos dados gerados pelo sensor de temperatura passando estes para 

o arduino, sendo encaminhados para o raspberry este que envia a telemetria para a plataforma. Caso 

haja um controlo das rotações do motor, então o fluxo funcionará exatamente ao contrário passando da 

plataforma para o raspberry, deste para o arduino e do arduíno para o motor. A figura abaixo representa 

o circuito montado englobando todos os dispositivos utilizados.  

Big Data Analytics
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Figura 68 - Circuito Eléctrico montado para a simulação 

 

Para implementação foram definidos três módulos, o módulo do arduino (que incluí o circuito 

eléctrico), o módulo do raspberry e da plataforma. 

O arduíno funciona como um controlador que recebe os dados provenientes do sensor de 

temperatura e envia para o raspberry. Este dispositivo possui dois módulos de comunicação Input/Output 

intrínsecos que surgem no formato digital e analógico, o primeiro rege-se apenas por dois valores 0 ou 

1, ou seja, funciona como um interruptor, ou está ligado, ou está desligado, só recebendo dois tipos de 

valores. O módulo analógico permite receber dados com amplitude entre 0 e 1023, sendo este o mais 

indicado para a receção dos valores da temperatura. Ligado ao arduino está obviamente o sensor de 

temperatura, o motor, o display e a luz LED. O sensor de temperatura encontra-se ligado ao motor e o 

display indica a temperatura e as rotações por minuto do mesmo. A luz LED é também indicativa da 

temperatura, quando esta atinge os valores mínimos aparece a cor verde, quando a temperatura do 

motor sobe aparece a cor vermelha.  

O módulo do raspberry encontra-se conectado ao arduíno por USB recebendo desta forma os 

dados de telemetria provenientes deste último. Este módulo comunica com a plataforma através do 

protocolo MQTT desempenhando o papel de publisher e também de subscriber. O raspberry funciona 
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como publisher na medida em que este é que publica os dados de telemetria para a plataforma, é 

também considerado subscriber quando a plataforma envia dados para este dispositivo, nomeadamente 

ordens de controlo. Este dispositivo pode ser considerado um cliente dado que acede à plataforma tanto 

com o intuito de armazenamento de dados como com o objetivo de receber ordens de controlo.  

A plataforma utilizada designa-se de thingsboard34, esta foi selecionada pelo facto de ser uma 

ferramenta open source, de utilização simplificada e utilizada para testes semelhantes a este. Esta 

plataforma é apenas aplicada para esta prova de conceito, visto que possibilitou a simplificação da 

implementação devido à sua excelente documentação. Dado o tempo disponível para a execução destes 

testes a thingsboard representou a melhor opção dado que esta simulação é de pequenas dimensões 

gerando uma quantidade mais reduzida de dados. Esta plataforma pretende ilustrar por meio de 

dashboards a variação da temperatura do motor podendo também controlar a velocidade de rotação do  

mesmo. Os dados da temperatura do motor são armazenados nesta plataforma dado que esta 

disponibiliza uma base de dados para desenvolvimento de protótipos e além disso, proporciona a gestão 

dos dados de telemetria. Assim sendo, esta framework disponibiliza um conjunto de serviços 

extremamente úteis para a monitorização e controlo do motor.  

De forma a identificar os dispositivos conectados à thingsboard, sempre que é criado um device 

(neste caso um raspberry), é-lhe atribuído um ACCESS_TOKEN, desta forma a plataforma irá saber que 

deve recolher os dados que vierem com esta identificação. A figura seguinte ilustra os dashboards criados 

na thingsboard, os dois gráficos de cima possibilitam a visualização da temperatura sempre que esta 

sofre alterações e o terceiro permite controlar a velocidade das rotações do motor. Assim sendo, quanto 

maior for o número de rotações por minuto, maior será a temperatura e quanto menor for o número de 

rotações por minuto do motor, menor será a temperatura. 

                                                 
34 Consultar em: https://thingsboard.io/  

Figura 69 - Plataforma Thingsboard com os dashboards de monitorização da temperatura e controlo da velocidade do motor 

https://thingsboard.io/
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4.5  Conclusões 

    Partindo da arquitetura estabelecida por meio da interoperabilidade entre os modelos de 

referência IIRA e RAMI da secção anterior, este capítulo abordou dois dos seus domínios, sendo eles o 

Asset e o Operation Domain. A figura seguinte pretende ilustrar muito sucintamente o resultado do estudo 

desses mesmos domínios.  

O primeiro domínio conduziu a uma abordagem ao cenário industrial, este que ilustra a linha de 

produção do caso de demonstração do projeto PRODUTECH SIF. Nesta secção é efetuada uma primeira 

elucidação do funcionamento do sistema demonstrando o modo de recolha de dados provenientes das 

máquinas bem como o software utilizado. Numa segunda abordagem, é ilustrado o processo de negócio 

através da representação de um BPMN, este que engloba a demonstração das tarefas executadas 

Figura 70 - Arquitetura do sistema focando o Operation Domain e Asset 
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sequencialmente. A descrição destas tarefas assim como o tipo de dados gerado encontram-se descritas 

em anexo, dado o grande número de atividades do processo.  

 O estudo anteriormente efetuado permite, numa fase seguinte, o levantamento de requisitos para 

a construção da plataforma, este estudo reúne as necessidades da plataforma face ao problema exposto 

inicialmente. O processo de levantamento de requisitos foi passando por diversas fases, dentro das quais 

se inclui a definição de grupos de expectativas de alto nível, o estabelecimento das prioridades de cada 

requisito, chegando também à construção de use cases. Os use cases estão diretamente relacionados 

com as expectativas e grupos de expectativas estabelecidos anteriormente, posto isto, é viável associar 

a cada expectativa, um use case e seu ator correspondente. Ainda dos use cases, constam dois cenários 

exemplificativos, o cenário real e o ideal. O que distingue estes dois cenários é a possibilidade de controlo 

das máquinas, dado que, no cenário real apenas é implementado o sistema de notificações do production 

manager e no cenário ideal, para além do sistema de notificações, é também incluída a possibilidade de 

controlo, ou seja, execução de ações conforme a anomalia detetada. Estes cenários pretendem efetuar 

uma demonstração do impacto da plataforma nas tarefas pertencentes ao chão de fábrica, pois com 

esta implementação é possível reduzir o número de atividades executadas pelos operadores para além 

de que a resolução de anomalias pode ser executada de forma automática e imediata.   

 Os modelos de referência estudados no terceiro capítulo mencionam a necessidade de execução 

de uma arquitetura SOA, posto isto, numa penúltima secção foi construída uma representação 

elucidando a estratégia utilizada para a interoperabilidade entre o chão de fábrica e as restantes 

plataformas. Esta arquitetura foi definida com base nas normas de interoperabilidade semântica 

abordando também os protocolos de comunicação entre os sistemas.  

 Por último surge a simulação da implementação do sistema por meio da construção de um 

circuito eléctrico. O objetivo da simulação centra-se na demonstração da monitorização e controlo de um 

motor simples, representando assim um circuito exemplificativo das potencialidades da implementação 

das tecnologias mencionadas no chão de fábrica.  Posto isto, conclui-se que existem inúmeras vantagens 

em englobar a plataforma na linha de produção, porque, para além da redução do número de atividades 

executadas manualmente, é proporcionada uma monitorização em tempo real de todos os dispositivos 

podendo também programar ações a executar conforme o alerta gerado. Da mesma forma que a 

simulação se centra na avaliação da temperatura do motor, muitas outras variáveis podem ser estudadas 

criando a possibilidade de implementação de inúmeras ações conforme os dados a monitorizar. 
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5. CONCLUSÕES 

Este último capítulo tem como finalidade mencionar a síntese do trabalho realizado no decorrer 

da produção da presente dissertação, apresentar os resultados obtidos, as dificuldades e limitações que 

possam ter causado impacto no desenvolvimento e o trabalho futuro que poderá surgir ainda no tema 

explorado.  

5.1 Síntese 

 A inovação no ramo industrial e o início da Indústria 4.0 trouxeram um aumento significativo da 

competitividade no mercado contribuindo também para uma digitalização crescente de processos e 

dados. Ao mesmo tempo foi crescendo a necessidade de comunicação entre organizações do mesmo 

meio pois uma organização não funciona de forma isolada implicando um constante contacto com 

stakeholders que desempenham funções no ciclo produtivo.  

 Devido a esta competitividade, é expectável o aumento do investimento nesta área, resultando 

na criação de inúmeros projetos tendo em vista a criação de novas soluções que venham a desenvolver 

um valor acrescentado tanto para as organizações como para a sociedade consumidora, podendo 

conduzir à execução dos processos de fabrico de forma mais rápida e eficiente.  

 A dissertação desenvolvida vem contribuir um pouco mais para o estudo da Indústria 4.0 e do 

seu impacto no cenário industrial propondo soluções que permitem não só a interoperabilidade entre 

máquinas CNC, como o levantamento de requisitos para plataformas de monitorização e controlo.  

 Com esta finalidade foi efetuada uma revisão de literatura relativa ao conceito de Indústria 4.0 

bem como aos modelos de referência mais adotados, a qual se revelou muito significativa para o restante 

desenvolvimento, pois, só a partir desta foi possível estabelecer um carácter de interoperabilidade entre 

ambos os modelos. Esta interoperabilidade foi o ponto chave para a perceção dos passos seguintes a 

executar ao longo da dissertação.  

A arquitetura resultante desta interoperabilidade permitiu identificar a necessidade de um estudo 

prévio do cenário industrial, pois, só tomando conhecimento do fluxo de dados gerado no decorrer da 

linha de produção é que seria possível o levantamento de requisitos para a plataforma. 
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 O levantamento de requisitos da plataforma IoT deve-se ao estudo dos dados do cenário industrial 

bem como às reuniões com os principais intervenientes no projeto. Desta forma, foram estabelecidos os 

grupos de expectativas percorrendo um conjunto de etapas até chegar à construção de use cases. O 

desenvolvimento dos use cases permitiu auxiliar a comunicação entre os intervenientes no projeto e o 

desenvolvedor do mesmo, proporcionando uma abordagem mais elucidativa das funcionalidades da 

plataforma. A ilustração dos cenários exemplificativos veio contribuir também para uma melhor 

demonstração das potencialidades da plataforma em contexto real proporcionando uma perceção do 

impacto da tecnologia na linha de produção.  

 Com o intuito de sintetizar toda a informação e de enfatizar a importância da interoperabilidade 

no sistema, foi construída a arquitetura SOA, esta, para além de ser sugerida pelos modelos de 

referência, permite ilustrar a constituição de cada elemento mostrando principalmente os domínios da 

plataforma IoT bem como os protocolos de comunicação.  

 Apesar da evidência de uma vantagem acrescida na implementação da plataforma no sistema 

produtivo, a última secção permite focar numa prova de conceito, esta que é nada mais que uma 

simulação de um circuito eléctrico para demonstração do sistema até então explicitado. Esta 

demonstração, não é efetuada no chão de fábrica, no entanto simula o comportamento de um sistema 

IoT perante a alteração de parâmetros pré-definidos indo de encontro aos objetivos de monitorização e 

controlo de máquinas em chão de fábrica estabelecidos na contextualização do problema da dissertação. 

5.2 Resultados 

 Os objetivos delineados no primeiro capítulo proporcionaram um encaminhamento do estudo do 

tema a abordar. Através destes, foi possível definir uma estrutura de raciocínio coerente e estabelecer 

diversas etapas de desenvolvimento, resultando no presente documento. 

 O primeiro objetivo passou pela revisão de literatura abrangendo o tema da presente dissertação. 

Os assuntos abordados conduziram a um afunilamento do estudo do estado da arte focando as temáticas 

principais, nomeadamente a Indústria 4.0 e os modelos de referência. Além da busca de conteúdos 

teóricos que constituíssem uma base sólida para o restante desenvolvimento, foi também mencionado o 

estado atual das temáticas focando a atualidade do tema. Assim, foi possível concluir que as tecnologias 

estudadas se encontram no auge da investigação científica e das tendências de mercado o que 

proporciona inúmeras fontes de informação atuais. Quanto aos modelos de referência, foi efetuado um 
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estudo detalhado de cada camada, eixo ou domínio para que mais tarde fosse facilitado o processo de 

cruzamento entre ambos os modelos. O conceito de interoperabilidade, também mencionado na revisão 

de literatura, vem salientar a importância deste conceito no âmbito da Indústria 4.0, esse conceito 

abrange vários níveis passando pela semântica, nível técnico e organizacional.  Em secções seguintes, 

este e outros conceitos foram fundamentais para construir todo o restante trabalho. Posto isto, é possível 

garantir que este objetivo foi alcançado com sucesso sendo um ponto fulcral para o desenvolvimento 

seguinte. 

 Ainda relativamente ao conceito de interoperabilidade surge o segundo objetivo, este pretendia 

o estabelecimento de um modelo cooperativo entre os dois modelos de referência RAMI e IIRA. Assim, 

após uma revisão de literatura aprofundada o estudo foi iniciado por meio da abordagem aos testbeds 

criados exatamente com a mesma finalidade, estabelecer um alinhamento entre o RAMI e o IIRA. Posto 

isto, procedeu-se ao estabelecimento de um modelo cooperativo que compara as camadas do RAMI com 

os domínios funcionais do IIRA. Este modelo resulta na constituição de uma arquitetura de 

interoperabilidade entre os referenciais. Essa representação veio contribuir para o desenvolvimento do 

estudo seguinte permitindo abranger dois dos seus componentes, um ao nível da fábrica e outro ao nível 

dos sistemas de informação dentro dos quais se encontra a plataforma IoT. É importante referir também 

que o estudo do modelo cooperativo, da arquitetura de interoperabilidade entre os referenciais e 

principalmente dos componentes I4.0, potenciou uma demonstração onde foi provada a 

interoperabilidade e o estreito relacionamento entre os dois modelos de referência.  

 Como terceiro objetivo foi estabelecida a intenção de estudar o cenário industrial do caso de 

demonstração. Este refere primeiramente uma breve síntese do problema encontrado no chão de fábrica, 

passando para os softwares utilizados e terminando com o detalhe de cada fase pertencente à linha de 

produção. Ainda dentro deste objetivo enquadra-se o levantamento de requisitos, este inicia com a 

especificação dos atores e as suas funcionalidades na plataforma IoT, passando para o estabelecimento 

de grupos de expectativas até chegar aos requisitos funcionais e não funcionais. Para efetuar este 

levantamento foram estudados diversos métodos acabando por construir um SME este que permite 

reunir um conjunto de métodos de diversas fontes formando um procedimento específico para este caso.  

Ainda dentro dos requisitos são abordados os use cases demonstrando o funcionamento e as 

funcionalidades da plataforma IoT. Posto isto, é possível afirmar que o terceiro objetivo foi cumprido pois 

foi assegurada a exposição do cenário industrial bem como o levantamento de requisitos da plataforma.  
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 Para alcançar o quarto objetivo foi contruída uma arquitetura de interoperabilidade. Através desta 

foi possível demonstrar a interação entre os sistemas permitindo ilustrar os meios de recolha e envio de 

dados entre as plataformas. Para isso, foram recolhidas as normas para garantia de uma 

interoperabilidade semântica entre os sistemas e foram estabelecidos os protocolos de comunicação 

mais adequados para o caso de demonstração. Esta arquitetura pretende demonstrar a importância da 

comunicação entre o chão de fábrica e a plataforma pois só dessa forma é possível efetuar a 

monitorização e controlo das máquinas. Dentro deste objetivo é também abordada a construção de um 

circuito eléctrico tendo em vista a demonstração da aplicabilidade do sistema no chão de fábrica. Para 

isso foi construído um circuito eléctrico que controla a temperatura de um motor por meio da 

monitorização das rotações do mesmo. Com este desenvolvimento foi possível alcançar este objetivo 

tanto ao nível da construção de uma arquitetura de interoperabilidade como ao nível da simulação da 

monitorização e controlo de componentes.  

 Em suma, apesar de todas as dificuldades e limitações encontradas, todos os objetivos definidos 

inicialmente foram atingidos com sucesso. Os resultados alcançados permitem salientar a utilidade da 

investigação desenvolvida, dado que, a implementação da solução mencionada permite uma atuação 

em tempo real em caso de anomalias, bem como a gestão dos dados recolhidos da linha de produção. 

Estes dados são fundamentais porque para além de permitirem o controlo e implementação de ações à 

distância, possibilitam o estudo dos consumos energéticos de cada encomenda proporcionando uma 

melhor gestão no âmbito dos custos de cada ordem de produção. 

Assim sendo, esta inovação vem economizar tempo de atuação, reduzir o número de atividades 

realizadas pelo operador e proporcionar o estudo dos consumos de cada encomenda. 

5.3 Dificuldades 

No decorrer da produção da dissertação foram ocorrendo diversas limitações que por vezes 

dificultaram o processo de desenvolvimento. Uma primeira problemática encontrada deve-se ao sigilo 

organizacional, pois parte da informação relativa às organizações englobadas no projeto não foi divulgada 

dadas as políticas de confidencialidade adotadas. Como agravante, os stakeholders do projeto envolvido 

no desenvolvimento da dissertação demonstraram uma certa insegurança ao perceber que os dados da 

plataforma seriam armazenados na cloud deixando de ser guardados apenas localmente. Este é um 

parâmetro significativo para as organizações dado que estas ainda não confiam totalmente nas 
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potencialidades da cloud evidenciando sempre um receio no que trata à fuga de informação e ao 

armazenamento de dados fora do âmbito comum.  

Um outro entrave para o levantamento de requisitos e estabelecimento de um consenso entre 

estes e as expectativas dos intervenientes do projeto é o avultado investimento que uma implementação 

deste tipo traria. Contudo, com um estudo aprofundado do impacto financeiro que traria a redução do 

número de tarefas por operador bem como a atuação imediata e automática para a resolução de 

anomalias, seria uma ótima abordagem para trabalho futuro, demonstrando que o investimento iria ter 

um retorno significativo.   

A motivação para a criação de dois cenários exemplificativos exibidos no capítulo quatro deve-se 

principalmente ao não fornecimento inicial do hardware necessário para a implementação por parte das 

entidades interessadas no desenvolvimento. Isto conduziu à comparação dos dois cenários induzindo o 

cliente a identificar as vantagens que teria caso este disponibiliza-se os componentes fundamentais para 

implementação, como os arduinos e/ou raspberrys.  

 Ambos os modelos de referência mencionados possuem um grande nível de detalhe 

relativamente a conceitos ou interações, no entanto, existe pouca informação que auxilie no processo de 

implementação e desenvolvimento de aplicações no âmbito da Indústria 4.0. Porém, estes referenciais 

ainda se encontram em investigação (tal como pode ser observado na atualidade das referências) 

surgindo constantemente novas informações.  

 Perante as dificuldades apresentadas é evidente que nem sempre os caminhos traçados foram 

acessíveis, acabando por encaminhar a outras possibilidades de abordagem, contornando assim os 

entraves encontrados sem nunca descorar o tema em foco. 

5.4   Trabalho Futuro 

Apesar de todo o trabalho desenvolvido na presente dissertação, irão sempre ficar pontos por 

abordar, ou devido ao curto espaço de tempo para a concretização dos objetivos, ou pela dimensão já 

atingida do documento ou pelo simples motivo de que há sempre aspetos a melhorar.  

Tal como mencionado nas dificuldades, uma das formas de combater as inseguranças dos 

investidores nesta tecnologia seria por meio de um estudo relativo ao impacto financeiro da 

implementação no chão de fábrica. A apresentação de valores concretos que demonstrem uma economia 
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tanto em termos financeiros como em termos temporais, terá um impacto positivo nos clientes motivando 

a implementação da plataforma em toda a linha de produção. Esta implementação poderia iniciar com 

a integração numa pequena área da linha de produção, progredindo de forma moderada para as 

restantes áreas. Assim facilitar-se-ia a integração e adaptação à nova tecnologia tanto por parte dos 

colaboradores como do sistema envolvente.  

Uma outra possibilidade de investigação futura seria um estudo mais aprofundado dos modelos 

de referência e sua interoperabilidade dado que esta área ainda se encontra em desenvolvimento 

existindo pontos por abordar e arestas por limar. Com este estudo seria possível a construção de um 

modelo de referência único para toda a indústria reunindo as melhores práticas de cada referencial. 

O estudo da interoperabilidade conduziu à arquitetura que reúne os dois referencias, sendo que a 

presente dissertação apenas foca dois dos seus componentes. Assim sendo, em trabalho futuro 

poderiam vir a ser estudados os restantes elementos focando por exemplo no estudo da análise de Big 

Data e na camada Enterprise Tier.  

Tal como é sugerido (tanto nos cenários exemplificativos como na simulação) o estudo da 

temperatura das ferramentas ou do motor, outras variáveis também poderão ser controladas, tais como 

a humidade, o caudal de lubrificante ou a velocidade da ferramenta, pois perante cada cenário deve-se 

identificar as variáveis cruciais para avaliação. 

Como já foi referido, a plataforma IoT permite a monitorização e controlo das máquinas no chão 

de fábrica, contudo, esta tecnologia poderia ser também implementada noutras áreas, nomeadamente 

na saúde. Uma das possibilidades de implementação estaria na avaliação do batimento cardíaco ou da 

temperatura corporal de crianças ou idosos, possibilitando a monitorização desses valores em tempo 

real tanto pelas pessoas responsáveis como por médicos ou enfermeiros.  

Portanto, perante isto, verifica-se que na área industrial ainda há muitos caminhos por percorrer 

e muito mais pode ser concretizado perante as tecnologias de hoje em dia, bastando investigar e aplicar 

o conhecimento no âmbito certo.  
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ANEXO I – BPMN DO CENÁRIO INDUSTRIAL 

A figura seguinte ilustra a distribuição dos atores do BPMN por cada tarefa estando a cada cor 

alocado um interveniente responsável por desempenhar essa mesma tarefa. A correspondência de cada 

tarefa encontra-se ilustrada na tabela a seguir. 

 

Tabela 16 - Correspondência entre a cor de cada tarefa e o seu ator responsável 

Tarefa Ator 

 

Asset 

 

Operator 

 

Production Manager 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 71 - Distribuição de atores do BPMN 

Ar
m

az
ém

 d
e 

Ch
eg

ad
a

Po
lim

en
to

Ar
m

az
ém

 
In

te
rm

éd
io

Co
rt

e

Início 
do

 Processo

Cortar a 
Pedra em 

Chapas

Enviar 
Verificação de  

Contornos

Recolher 
Chapa

 Executar

Detetar 
Contornos

Detetar 
Defeitos

Polir Chapa

Encaminha
chapa

Armazenar 
Chapa

ERP

Selecionar 
Chapa

ERP

Identificar 
a Chapa

Posicionar 
Chapa

Definir Setup 
de Corte

Cortar a 
Chapa

Ação a 
efetuar 
com a 
chapa

Etiquetagem

Rever 
Falhas

Aprovação 
da Chapa

Aprovar 
Material

Rejeitar  
Material

Enviar 
Material para 

Resíduos

Fim do Processo

ERP ERP ERP

Identificar 
a Chapa

Posicionar 
chapa

Definir Setup de
Polimento

ERP

Recolher 
Chapa

Execução 
simultânea

Término de 
execução

Receber dados 
dos Contornos

ERP

Tomar 
decisão sobre 

a ação a 
executar

Lavar 
Chapa

Secar 
Chapa

Especificar 
Corte

Software CAM

Software CAM

Enviar 
relatório de 
produção da 

máquina
Detetar 
defeitos

Consultar dados 
dos contornos

Tomar 
decisão sobre 

a ação a 
executar

ERP

Software CAM



159 
 

ANEXO II – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPMN 

O BPMN é constituído por diversas tarefas, estas que se encontram descritas de forma exaustiva 

nas tabelas seguintes.  

Armazém de chegada 

De seguida são ilustradas as tarefas correspondentes à secção Armazém de Chegada. 

 

Tabela 17 – Tarefa Cortar a pedra em chapas 

Tarefa/Atividade Cortar a Pedra em Chapas 

Tipo Tarefa/Atividade Service Task 

Descrição 

 

A pedra chega em blocos à fábrica onde é cortada em chapas com uma espessura 
mais reduzida, tipicamente com medidas entre os 2 e 5 cm de espessura. Neste 
momento é atribuída uma identificação à chapa por meio do ERP sendo adicionada 
a sua existência em armazém. 

Fontes de Dados ERP 

Software CAM 

Variáveis Id da chapa 

Data de corte 

Tipo de pedra 

Número de série 

Armazém 

Lote 

Zona   

Estante 

Ordem de Produção 

Intervenientes Asset 

Localização Armazém de Chegada 
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Tabela 18 – Tarefa Verificar contornos 

Tarefa/Atividade Enviar Verificação de Contornos  

Tipo Tarefa/Atividade Send Task 

Descrição 

 

Nesta fase são efetuadas todas as medições à chapa desde o seu comprimento, 
espessura, largura, peso, etc. Os seus contornos são verificados através de 
diversos meios que delimitam as margens da chapa, assim, o formato da chapa 
é identificado e armazenado no sistema de gestão de produção. É possível utilizar 
vários métodos para esta verificação tais como o Slab Scanning, Digit with mouse 
ou Direct Nesting. Esta atividade é de extrema relevância dado que partindo 
desta informação é possível planear os cortes a efetuar na chapa, caso seja 
aplicável e também definir o processo de polimento. Desta forma, esta 
informação é enviada para o polimento e também para o corte por meio do ERP.  

Fontes de Dados ERP 

Variáveis ID da chapa 

Número de série 

Comprimento 

Largura  

Espessura 

Peso  

Contornos 

Intervenientes Operator 

Localização Armazém de Chegada 
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Tabela 19 – Tarefa Recolher chapa 

Tarefa/Atividade Recolher Chapa 

Tipo Tarefa/Atividade Manual Task 

Descrição 

 

Tarefa manual que consiste na recolha e transporte da chapa desde o armazém 
de chegada ao local correspondente à tarefa seguinte podendo ir diretamente 
para a especificação do corte ou para o polimento. O Gateway Exclusive 
representado por X indica estas duas possibilidades, ou a chapa segue para o 
armazém intermédio para se proceder ao corte da mesma em tarefas seguintes, 
ou então segue para a identificação da chapa e posterior polimento. 

Fontes de Dados Não se aplica. 

Variáveis Não se aplica. 

Intervenientes Operator 

Localização Armazém de Chegada 
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Polimento 

 

As tarefas correspondentes ao Polimento são descritas abaixo. 

Tabela 20 - Tarefa Identificar Chapa 

Tarefa/Atividade Identificar Chapa 

Tipo Tarefa/Atividade User Task 

Descrição 

 

A chapa chega à fase de polimento e é identificada por meio do seu código de 
barras, número identificador (ID) ou RFID. Por meio do Sistema de Suporte à 
Produção (ERP) é possível consultar as ferramentas e materiais mais adequados 
às características da chapa identificada, para desta forma proceder ao seu 
polimento. Esta identificação permite também a associação da chapa a uma 
encomenda.  

Fontes de Dados ERP 

Variáveis Id da chapa 

Número de série 

Ordem de produção 

Número de Encomenda 

Armazém 

Lote 

Zona  

Estante 

Intervenientes Operator 

Localização Polimento (máquina) 
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Tabela 21 - Tarefa Posicionar Chapa 

Tarefa/Atividade Posicionar chapa 

Tipo Tarefa/Atividade Manual Task 

Descrição 

 

A chapa é posicionada pelo Operator para dar início ao polimento conforme as 
especificações que irão ser definidas na tarefa seguinte, estas que têm em conta 
as características da chapa como por exemplo o tipo de pedra, espessura, 
largura, contorno, etc.  

Fontes de Dados Software CAM 

Variáveis Id da chapa 

Número de série 

Ordem de produção 

Contornos 

Área  

Perímetro 

Duração do posicionamento 

Intervenientes Operator 

Localização Polimento (máquina) 

Tabela 22 – Tarefa Receber dados dos contornos 

Tarefa/Atividade Receber dados dos contornos 

Tipo Tarefa/Atividade User Task 

Descrição 

 

Os dados dos contornos são recebidos antes da definição do Setup de 
polimento dado que para a construção deste são necessárias informações 
como o comprimento da chapa, a largura, espessura, etc. Estas variáveis são 
novamente medidas numa fase posterior pela máquina de polimento. 

Fontes de Dados ERP 

Variáveis Id da chapa 

Comprimento 

Largura 

Espessura 

Peso 

Intervenientes Production Manager 

Localização Polimento (máquina) 
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Tabela 23 - Tarefa Definir Setup de Polimento 

Tarefa/Atividade Definir Setup de Polimento 

Tipo Tarefa/Atividade Service Task 

Descrição 

 

Anteriormente ao processo de polimento é efetuada uma ordem de produção 
onde são mencionados os detalhes para executar o polimento de determinada 
chapa. O Setup com especificações como a calibração da máquina, tipo de 
acabamento, caudal da água necessário, pressão da água, diâmetro da 
ferramenta, entre outras, é definido pelo Production Manager e posto em 
prática pelo Operator. 

Fontes de Dados ERP 

Software CAM 

Variáveis Id da chapa 

Comprimento 

Largura 

Espessura 

Área 

Peso 

Calibração da máquina para o tipo de Pedra (mármore, granito, quartzo, 
entre outros materiais) 

Calibração da temperatura da ferramenta 

Calibração da pressão da água 

Tipo de Acabamento 

Imagem da Chapa 

Caudal da água 

Pressão da água 

Seleção de ferramentas 

Troca de ferramentas 

Rotação da ferramenta 

Número de ferramentas a utilizar 

Velocidade do eixo da máquina 

Diâmetro da ferramenta 

Pressão na chapa (controlo pneumático) 

Inclinação da mesa 

Aplicação de Flaming35 

                                                 
35 Flaming -  Aplicação de altas temperaturas sobre a superfície da pedra de modo a remover as marcas da serra provocadas 
pelo corte em dimensões mais reduzidas. Consultado em: https://www.ehow.com/how_8738295_flame-stone-edges.html  

https://www.ehow.com/how_8738295_flame-stone-edges.html
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Intervenientes Production Manager 

Localização Polimento (máquina) 

 

 

As três tarefas seguintes (Detetar Contornos, Detetar Defeitos e Polir Chapa) são executadas 

simultaneamente pela máquina de polimento. O Parallel Gateway representado pelo símbolo “+” garante 

a execução das três tarefas. 

 

Tabela 24 - Tarefa Detetar Contornos 

Tarefa/Atividade Detetar Contornos 

Tipo Tarefa/Atividade Service Task 

Descrição 

 

Durante o processo de polimento a máquina tem a possibilidade de projetar 

uma imagem da chapa no ecrã efetuando a deteção dos seus contornos. Esta 

deteção será utilizada na fase de corte quando for definido o Setup da máquina 

de corte. Apesar desta deteção ter sido efetuada numa fase anterior, esta é 

novamente efetuada pela máquina de polimento. 

Fontes de Dados ERP 

Software CAM 

Variáveis Id da chapa 

Comprimento 

Largura 

Espessura 

Peso 

Posição 

Área 

Perímetro 
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Intervenientes Asset 

Localização Polimento (máquina) 

 

Tabela 25 - Tarefa Detetar Defeitos 

Tarefa/Atividade Detetar Defeitos 

Tipo Tarefa/Atividade Service Task 

Descrição 

 

Com a projeção da chapa no ecrã da máquina (Software CAM) esta também tem 
a possibilidade de visualizar os defeitos da mesma. Desta forma, o polimento 
pode ser efetuado evitando as zonas com defeito.  

Fontes de Dados ERP 

Software CAM 

Variáveis    Id da chapa 

Comprimento 

Largura  

Espessura 

   Peso 

   Posição 

Área  

   Perímetro 

Intervenientes Asset 

Localização Polimento (máquina) 

 
 
 

  



167 
 

Tabela 26 - Tarefa Polir Chapa 

Tarefa/Atividade Polir Chapa 

Tipo Tarefa/Atividade User Task 

Descrição 

 

O Operator coloca em execução o polimento inserindo as ordens de produção e 
suas especificações na máquina. Nesta etapa a chapa é processada sendo 
nivelada e facejada. 

Fontes de Dados Ordem de produção (ERP) 

Variáveis Data de produção 

Intervenientes Operator 

Localização Polimento (máquina) 

 
 
Tabela 27 - Tarefa Tomar decisão sobre a ação a executar 

Tarefa/Atividade Tomar decisão sobre a ação a executar 

Tipo Tarefa/Atividade User Task 

Descrição 

 

Nesta tarefa perante a chapa polida o Production Manager decide qual será a 
próxima etapa do processo de acordo com o resultado do polimento e conforme 
a encomenda. Cabe ao Production Manager optar por rejeitar a chapa caso esta 
tenha sido danificada durante o processo de polimento enviando-a para resíduos. 
Se a chapa estiver de acordo com os padrões de qualidade definidos pela 
organização, esta segue para a tarefa Especificação de Corte ou então é dado 
como terminado o processo sendo apenas efetuado o polimento da pedra e não 
o corte da mesma.  

Fontes de Dados ERP (Ordem de Produção) 

Variáveis Não se aplica. 

Intervenientes Production Manager 

Localização Polimento (máquina) 
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Tabela 28 - Tarefa Recolher Chapa 

Tarefa/Atividade Recolher Chapa 

Tipo Tarefa/Atividade Manual Task 

Descrição 

 

Tarefa manual que consiste na recolha e transporte da chapa para três locais 
diferentes dependendo de diversos fatores. Caso a chapa após o polimento 
apresente danos significativos ao ponto de não poder ser aproveitada esta é 
encaminhada para os resíduos sendo mais tarde recolhida uma nova chapa para 
a encomenda. Se correr tudo como o esperado não havendo defeitos 
significativos a chapa segue para o armazém intermédio e futuramente para o 
corte, caso se pretenda apenas o polimento do material, então o processo é 
terminado.   

Fontes de Dados ERP 

Variáveis Armazém 

Lote 

Zona  

   Estante 

Intervenientes Operator 

Localização Polimento (máquina) 

 

O Gateway representado por um “X” é indicativo dos três trajetos que a chapa pode seguir (consultar 

Tabela 23 - Tarefa Recolher Chapa) sendo o Production Manager que efetua essa decisão.  
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Armazém Intermédio 

 

O Armazém Intermédio é constituído por duas tarefas descritas abaixo. 

Tabela 29 - Tarefa Armazenar Chapa 

Tarefa/Atividade Armazenar Chapa 

Tipo Tarefa/Atividade User Task 

Descrição 

 

Posteriormente ao polimento a chapa poderá seguir para corte, assim sendo, 
procede-se ao armazenamento da mesma no armazém intermédio estando a 
aguardar pela entrada na máquina de corte. Neste processo de armazenamento 
são introduzidas no ERP as variáveis correspondentes à localização da chapa 
para que esta seja selecionada mais tarde. 

Fontes de Dados ERP  

Variáveis Id da chapa 

Número de série 

Armazém 

Lote 

Zona  

Estante 

Intervenientes Operator 

Localização Armazém Intermédio 

Tabela 30 – Tarefa Selecionar Chapa 

Tarefa/Atividade Selecionar Chapa 

Tipo Tarefa/Atividade Manual Task 

Descrição 

 

Conforme a Ordem de Produção o Operator vai buscar, ao armazém intermédio, 
a chapa que corresponde ao próximo corte a executar. Para isso o Operator 
necessita de ter conhecimento da localização da chapa através da consulta da 
informação das variáveis armazenadas na tarefa anterior no ERP.  

Fontes de Dados ERP (Ordem de Produção) 

Variáveis Id da chapa 

Número de série 

Armazém 
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Lote 

Zona  

Estante 

Intervenientes Operator 

Localização Armazém Intermédio 
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Máquina de corte 

 

No processo de corte surgem as tarefas mencionadas de seguida. 

Tabela 31 - Tarefa Identificar a Chapa 

Tarefa/Atividade Identificar a Chapa 

Tipo Tarefa/Atividade User Task 

Descrição 

 

Tal como na entrada na máquina de polimento, a chapa pode ser identificada 
por três meios distintos: número identificador, código de barras e RFID. Através 
desta identificação são disponibilizadas as ferramentas mais adequadas para o 
tipo de material sendo da responsabilidade do Production Manager a escolha 
das mesmas para a execução do corte. A identificação da chapa possibilita a 
alocação da mesma a uma encomenda e só desta forma é que poderão ser 
efetuadas as especificações para execução do corte da respetiva encomenda.  

Fontes de Dados ERP 

Variáveis Id da chapa 

Número de série 

Ordem de produção 

Número de Encomenda 

Armazém 

Lote 

Zona  

   Estante 

Intervenientes Operator 

Localização Corte (máquina) 
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Tabela 32 - Consultar dados dos contornos 

Tarefa/Atividade Consultar dados dos contornos 

Tipo Tarefa/Atividade User Task 

Descrição 

 

Tendo em vista o posicionamento da chapa, o Operator consulta os dados 
relativos aos contornos já medidos no Armazém de Chegada, nomeadamente na 
tarefa “Enviar Verificação de Contornos”. Desta recolha constam parâmetros 
como a largura da chapa, espessura, comprimento, peso, etc. 

Fontes de Dados ERP 

Variáveis ID da chapa 

Número de série 

Comprimento 

Largura  

Espessura 

Peso  

Contornos 

Intervenientes Operator 

Localização Corte (máquina) 

 

Tabela 33 - Tarefa Posicionar Chapa 

Tarefa/Atividade Posicionar Chapa 

Tipo Tarefa/Atividade Manual Task 

Descrição 

 

Para dar início ao processo de corte a chapa necessita de estar devidamente 
posicionada no tapete de alimentação. Desta forma é possível efetuar o Scan da 
chapa para o Software CAM para proceder à especificação do corte em tarefas 
seguintes. Nesta tarefa é necessário ter em conta parâmetros como os 
contornos, as dimensões, a área e o perímetro da chapa. 

Fontes de Dados ERP 

Software CAM 

Variáveis Id da chapa 

Ordem de produção 

Contornos 

Área  
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Perímetro 

Duração do posicionamento  

Comprimento 

Largura  

Espessura 

Intervenientes Operator 

Localização Corte (máquina) 

 

Tabela 34 - Detetar Defeitos 

Tarefa/Atividade Detetar defeitos 

Tipo Tarefa/Atividade Service Task 

Descrição 

 

Os defeitos são detetados da mesma forma que os contornos (tarefa “Enviar 
Verificação de Contornos”) utilizando técnicas como Slab Scanning, Digit with 
mouse ou Direct Nesting. A utilização destas funcionalidades deve-se ao 
software e hardware instalado na máquina de corte que através de uma camara 
possibilita a visualização da chapa no ecrã possibilitando a sinalização dos 
defeitos da chapa de forma digital ou então de forma manual (Direct Nesting). 
O corte deve ser planeado de modo a evitar estes defeitos e a respeitar os 
contornos da chapa.  

Fontes de Dados ERP 

Software CAM 

Variáveis Id da chapa 

Comprimento 

Largura  

Espessura 

   Peso 

   Posição 

Área  

Perímetro 

Intervenientes Asset 

Localização Corte (máquina) 
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Tabela 35 - Tarefa Especificar Corte 

Tarefa/Atividade Especificar Corte 

Tipo Tarefa/Atividade User Task 

Descrição 

 

A especificação do corte é nada mais que o desenho das peças na chapa 
utilizando o Software CAM, esta aplicação permite otimizar o espaço da chapa 
perante as peças a cortar para determinada encomenda. No decorrer desta 
atividade são ilustradas as trajetórias e ângulos de corte, sendo que o Production 
Manager terá de ter em consideração os defeitos e contornos da chapa. O tipo 
de material a cortar é também relevante dado que cada um tem níveis de 
resistência diferentes ao corte.  

Fontes de Dados ERP 

Software CAM 

Variáveis ID da chapa 

Contornos 

Largura 

Espessura 

Comprimento 

Tipo de material 

Peso 

Curvas de corte 

Intervenientes Production Manager 

Localização Corte (máquina) 

 

Tabela 36 - Tarefa Definir Setup de Corte 

Tarefa/Atividade Definir Setup de Corte 

Tipo Tarefa/Atividade Service Task 

Descrição 

 

O procedimento antes do corte passa pela definição do Setup da máquina 
definindo uma ordem de produção a ser executada. Por meio do Software CAM 
é possível definir as trajetórias da máquina gerando um G-Code que define as 
posições da mesma tendo sempre em conta os contornos e defeitos já 
identificados. Neste ficheiro também devem constar as informações sobre os 
eixos da máquina a utilizar, velocidade da ferramenta, troca de ferramenta, 
diâmetro do disco de corte, curvas e ângulos de corte, definição de contornos 
decorativos, inclinação da serra, definição de trajetória e ângulos de fresagem, 
etc. É da responsabilidade do Production Manager definir todos estes dados para 
que o Operator ponha a máquina em execução na tarefa seguinte. 
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Fontes de Dados ERP 

Software CAM 

Variáveis Id da chapa 

Comprimento 

Largura  

Espessura 

Área 

Perímetro 

Peso 

Curvas de corte 

Ângulos de corte  

Ângulos de fresagem 

Contornos decorativos 

Trajetória 

Calibração da máquina para o tipo de Pedra (mármore, granito, quartzo, entre 
outros materiais) 

Tipo de Acabamento 

Imagem da Chapa 

Caudal da água 

Fluxo de areia 

Pressão da água 

Seleção de ferramentas 

Troca de ferramentas 

Velocidade de rotação da ferramenta 

Diâmetro da ferramenta 

Diâmetro do disco de corte  

Seleção de ferramentas a utilizar 

Número de ferramentas a utilizar 

Velocidade dos eixos da máquina 

Número de eixos da máquina  

Pressão na chapa (controlo pneumático) 

Inclinação da mesa 

Inclinação do disco de corte 

Inclinação da serra  
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Potência da árvore da ferramenta (spindle 36) 

Intervenientes Production Manager 

Localização Corte (máquina) 

 

Tabela 37 - Tarefa Cortar a Chapa 

Tarefa/Atividade Cortar a Chapa 

Tipo Tarefa/Atividade Manual Task 

Descrição 

 

Com a definição do Setup terminada o Operator coloca a máquina de corte em 
execução efetuando as ordens de produção conforme estabelecido na tarefa 
anterior.  

Fontes de Dados Ordem de produção (ERP) 

Variáveis Data de produção 

Intervenientes Operator 

Localização Corte (máquina) 

 

Tabela 38 - Tomar decisão sobre a ação a executar 

Tarefa/Atividade Tomar decisão sobre a ação a executar 

Tipo Tarefa/Atividade User Task 

Descrição 

 

A tomada de decisão relativa ao percurso que a chapa deve tomar é efetuada 
nesta tarefa, pois caso o corte tenha corrido como o esperado e seguindo os 
padrões de qualidade estabelecidos, o Production Manager opta por prosseguir 
com o processo encaminhando a chapa para a lavagem. Na eventualidade de 
ocorrerem falhas no corte ou de a chapa se fragmentar esta é encaminhada para 
resíduos e é recolhida uma nova chapa. Qualquer direção que a chapa tome 
deve ser registada no ERP independentemente de esta ser rejeitada ou não. 

Fontes de Dados ERP (Ordem de Produção) 

Variáveis Id da chapa 

Comprimento 

Largura  

                                                 
36 Spindle - Componentes mecânicos que fornecem capacidade rotativa à ferramenta. Consultado em: 
http://www.engravingsys.com/cnc-spindle/  

http://www.engravingsys.com/cnc-spindle/


177 
 

Espessura 

Área 

Perímetro 

Peso 

Estado da chapa 

Intervenientes Production Manager 

Localização Corte (máquina) 

 

O Gateway representado com “X” e posterior à tarefa acima mencionada é representativo dos três 

percursos que a chapa pode tomar dado que esta pode ser rejeitada logo à partida devido a falhas 

notórias ou pode prosseguir para o processo de lavagem se o material foi aceite. 

 

Tabela 39 – Tarefa Lavar Chapa 

Tarefa/Atividade Lavar Chapa 

Tipo Tarefa/Atividade Service Task 

Descrição 

 

Com o corte terminado resultam sempre resíduos que ficam agregados à chapa 
surgindo a necessidade de proceder à sua lavagem. Esta funcionalidade é 
executada também na máquina de corte e já no tapete de saída. 

Fontes de Dados Não se aplica. 

Variáveis Não se aplica. 

Intervenientes Asset 

Localização Corte (máquina) 

 

Tabela 40 - Tarefa Secar Chapa 

Tarefa/Atividade Secar Chapa 

Tipo Tarefa/Atividade Service Task 

Descrição 

 

A tarefa de secagem da chapa é efetuada no tapete de saída da máquina de 
corte sendo uma ação automática.  
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Fontes de Dados Não se aplica. 

Variáveis Não se aplica. 

Intervenientes Asset 

Localização Corte (máquina) 

 

Tabela 41 - Tarefa Rever Falhas 

Tarefa/Atividade Rever Falhas 

Tipo Tarefa/Atividade User Task 

Descrição 

 

No decorrer desta tarefa o Production Manager analisa possíveis falhas na pedra 
que não tenham sido detetadas na tarefa anterior. Desta forma é possível 
analisar as peças pormenorizadamente, conduzindo a uma revisão de falhas 
interna, de forma a garantir que estas estão de acordo com a ordem de produção 
e com a encomenda. Posto isto, a chapa poderá seguir duas direções a 
aprovação ou a rejeição. Se as peças finais estiverem de acordo com a 
encomenda então a chapa é aprovada seguindo para o registo no ERP, caso 
contrário é rejeitada e encaminhada para resíduos. 

Fontes de Dados ERP (Ordem de Produção) 

Variáveis Id da chapa 

Id da peça (de cada peça individual) 

Número de série (de cada peça individual) 

Ordem de produção 

Número de Encomenda 

Lote 

Guia de transporte 

Intervenientes Production Manager 

Localização Corte (máquina) 

 

A Simbologia “X” indica que o processo pode seguir um de dois caminhos distintos dado que a chapa 

pode ser aprovada ou rejeitada dependendo da decisão do Production Manager. 
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Tabela 42 - Tarefa Aprovar Material 

Tarefa/Atividade Aprovar Material 

Tipo Tarefa/Atividade Manual Task 

Descrição 

 

Através da observação do material efetuada anteriormente o Production Manager 
decide se aprova o material seguindo para a etiquetagem, aí é registado no ERP 
e associado a uma encomenda. 

Fontes de Dados Não se aplica. 

Variáveis Não se aplica. 

Intervenientes Production Manager 

Localização Corte (máquina) 

 

Tabela 43 - Tarefa Rejeitar Material 

Tarefa/Atividade Rejeitar Material 

Tipo Tarefa/Atividade Manual Task 

Descrição 

 

O Production Manager por meio da visualização da peça decide se esta é 
aprovada ou rejeitada. No caso de ser rejeitada é registado no ERP o motivo pelo 
qual a peça não foi vendida, esta deixa de existir em stock e segue para resíduos 
em tarefas seguintes.  

Fontes de Dados Não se aplica. 

Variáveis Não se aplica. 

Intervenientes Production Manager 

Localização Corte (máquina) 

 

O Gateway “+” representa a obrigatoriedade de o processo seguir os dois trajetos paralelamente, ou seja, 

aquando da rejeição do material este é conduzido para os resíduos e é efetuado o seu registo no ERP 

através da tarefa Etiquetagem. 
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Tabela 44 - Tarefa Etiquetagem 

Tarefa/Atividade Etiquetagem 

Tipo Tarefa/Atividade User Task 

Descrição 

 

A etiquetagem sucede à aprovação ou rejeição das peças pois em ambas as 
decisões o registo deve ser efetuado no ERP. No caso das peças serem 
aprovadas estas são identificadas e cada uma deve ser registada com uma 
identificação diferente e associada à ordem de encomenda. Antes das peças 
serem colocadas para transporte é lhes colocado um código de barras ou RFID 
para mais tarde serem identificadas. Caso a peça seja rejeitada é efetuado o seu 
registo no ERP onde é indicado o seu encaminhamento para resíduos, sendo 
também atribuída uma justificação para a sua rejeição. 

Fontes de Dados ERP  

Variáveis Id da chapa 

Id da peça (de cada peça individual) 

Número de série 

Ordem de produção 

Número de Encomenda 

Lote 

   Guia de transporte 

Intervenientes Operator 

Localização Corte (máquina) 

 

Tabela 45 - Enviar Material para Resíduos 

Tarefa/Atividade Enviar Material para Resíduos 

Tipo Tarefa/Atividade Manual Task 

Descrição 

 

Após a rejeição do material este é enviado para o armazém de resíduos 
podendo ser reaproveitado para atividades futuras ou simplesmente destruído.  

Fontes de Dados Não se aplica. 

Variáveis Não se aplica. 

Intervenientes Operator 

Localização Corte (máquina) 
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O símbolo “+” seguinte a estas duas últimas atividades representa a convergência das mesmas numa 

só atividade, neste caso, a tarefa Enviar relatório de produção da máquina. 

 

Tabela 46 - Enviar Relatório de Produção da Máquina 

Tarefa/Atividade Enviar Relatório de Produção da Máquina 

Tipo Tarefa/Atividade Service Task 

Descrição 

 

No final de cada dia de produção é apresentado um relatório gerado pelo 
Software CAM da máquina de corte sendo sempre enviado para o ERP. Deste 
relatório constam dados como horário de digitalização da chapa para o ecrã do 
Software, horário de posicionamento ou colocação da chapa, horário de corte, 
área de materiais digitalizados, área de materiais posicionados, área de materiais 
cortados, tipos de materiais digitalizados, tipos de materiais posicionados, tipos 
de materiais cortados, lista de modelos posicionados por encomenda, lista de 
matérias cortados por encomenda. 

Fontes de Dados ERP 

Software CAM 

Variáveis ID da chapa 
ID da máquina 
Hora de início da digitalização  
Hora de fim da digitalização  
Número de digitalizações por máquina  
Tempo de digitalização  
Tempo médio de digitalização 
Número de paragens da digitalização 
Duração das paragens de digitalização 
Tempo médio das paragens de digitalização 
Hora de início do Posicionamento 
Hora de fim do Posicionamento 
Número de posicionamentos por máquina 
Tempo de posicionamento 
Tempo médio de posicionamento 
Número de paragens do posicionamento 
Duração das paragens de posicionamento 
Tempo médio das paragens de posicionamento 
Hora de início do corte 
Hora de fim do corte 
Número de cortes por máquina 
Tempo de corte 
Tempo médio de corte 
Número de paragens do corte 
Duração das paragens de corte 
Tempo médio das paragens de corte 
Área dos materiais digitalizados (m²) 
Tempo útil de digitalização 
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Área total do material posicionado (m²) 
Área usada do material posicionado (m²) 
Percentagem de área usada do material posicionado (%) 
Perímetro do material posicionado (m) 
Número de peças de materiais posicionados 
Número de peças produzidas de materiais posicionados 
Tempo útil de posicionamento 
Área total do material cortado (m²) 
Área usada do material cortado(m²) 
Percentagem de área usada do material cortado (%) 
Perímetro do material cortado(m) 
Número de peças de materiais cortados 
Número de peças produzidas de materiais cortados 
Tempo útil de corte 
Tipo de material digitalizado  
Área do material digitalizado (m²) 
Tempo útil de digitalização 
Tipo de material posicionado 
Área de material posicionado (m²) 
Área usada do material posicionado (m²) 
Percentagem de área usada do material posicionado (%) 
Perímetro do material posicionado (m) 
Número de peças de materiais posicionados 
Número de peças produzidas de materiais posicionados 
Tempo útil de posicionamento 
Tipo de material cortado 
Área de material cortado (m²) 
Área usada do material cortado (m²) 
Percentagem de área usada do material cortado (%) 
Perímetro do material cortado (m) 
Número de peças de materiais cortados 
Número de peças produzidas de materiais cortados 
Tempo útil de corte 
Tipos de Materiais Digitalizados 
Tipos de Materiais Posicionados 
Tipos de Materiais Cortados 
Modelos colocados por encomenda 
Modelos cortados por encomenda 
Consumo de eletricidade de cada máquina 
Consumo de água de cada máquina 
Consumo de areia de cada máquina 
Temperaturas atingidas pela ferramenta utilizada 
Vibração da ferramenta 
Pressão hidráulica na ferramenta 
Pressão exercida pela areia na ferramenta 
Pressão de ar na máquina 
Tensão elétrica na máquina 

Intervenientes Operator 

Localização Corte (máquina) 

 Perante o envio do relatório de produção o processo dá-se como terminado.
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ANEXO III – VARIÁVEIS DO BPMN  

Dada a grande quantidade de tarefas bem como as inúmeras variáveis mencionadas em cada 

uma delas, surgiu assim a necessidade de agregar toda essa informação numa só tabela onde as 

variáveis são divididas entre ERP, Software CAM e Controlo/Monitorização. As variáveis de controlo 

indicadas podem ser retiradas do Software CAM, no entanto, encontram-se separadas dessa secção visto 

que se tratam de parâmetros extremamente relevantes para a plataforma IoT possibilitando a sua 

monitorização.  

 

Tabela 47 - Parâmetros de produção distribuídos pelas diferentes fases do Cenário Industrial 

Fonte 
de 

Dados 
Armazém de Chegada Polimento 

Armazém 
Intermédio 

Corte 

ERP 

ID da chapa 
Data de corte 
Tipo de pedra 
Número de série 
Armazém 
Lote 
Zona  
Estante 
Comprimento 
Largura  
Espessura 
Peso  
Contornos 

Id da chapa 
Número de série 
Número de Encomenda 
Armazém 
Lote 
Zona  
Estante 
Contornos 
Área  
Perímetro 
Duração do posicionamento 
Comprimento 
Largura  
Espessura 
Peso 
Data de produção 

Id da chapa 
Número de série 
Armazém 
Lote 
Zona  
Estante 
 

Id da chapa 
Número de série 
Número de Encomenda 
Armazém 
Lote 
Zona  
Estante 
Comprimento 
Largura  
Espessura 
Peso  
Contornos 
Área  
Perímetro 
Tipo de material  
Id da peça (de cada peça individual) 
Número de série (de cada peça 
individual) 
Guia de transporte 
ID da máquina 
Data de produção 

Software 
CAM 

Ordem de Produção 
 

Ordem de produção 
Calibração da máquina para 
o tipo de Pedra (mármore, 
granito, quartzo, entre 
outros materiais) 
Calibração da temperatura 
da ferramenta 
Calibração da pressão da 
água 
Tipo de Acabamento 
Imagem da Chapa 
Caudal da água 
Pressão da água 
Seleção de ferramentas 
Troca de ferramentas 
Rotação da ferramenta 
Número de ferramentas a 
utilizar 

 Ordem de produção 
Posição 
Curvas de corte 
Ângulos de corte  
Ângulos de fresagem 
Contornos decorativos 
Trajetória 
Calibração da máquina para o tipo de 
Pedra (mármore, granito, quartzo, 
entre outros materiais) 
Tipo de Acabamento 
Imagem da Chapa 
Caudal da água 
Fluxo de areia 
Pressão da água 
Seleção de ferramentas 
Troca de ferramentas 
Velocidade de rotação da ferramenta 



184 
 

Velocidade do eixo da 
máquina 
Diâmetro da ferramenta 
Pressão na chapa (controlo 
pneumático) 
Inclinação da mesa 
Aplicação de Flaming 
Posição 
 

Diâmetro da ferramenta 
Diâmetro do disco de corte  
Seleção de ferramentas a utilizar 
Número de ferramentas a utilizar 
Velocidade dos eixos da máquina 
Número de eixos da máquina  
Pressão na chapa (controlo 
pneumático) 
Inclinação da mesa 
Inclinação do disco de corte 
Inclinação da serra  
Potência da árvore da ferramenta 
(spindle) 
Estado da chapa 
Hora de início da digitalização  
Hora de fim da digitalização  
Número de digitalizações por 
máquina  
Tempo de digitalização  
Tempo médio de digitalização 
Número de paragens da digitalização 
Duração das paragens de 
digitalização 
Tempo médio das paragens de 
digitalização 
Hora de início do Posicionamento 
Hora de fim do Posicionamento 
Número de posicionamentos por 
máquina 
Tempo de posicionamento 
Tempo médio de posicionamento 
Número de paragens do 
posicionamento 
Duração das paragens de 
posicionamento 
Tempo médio das paragens de 
posicionamento 
Hora de início do corte 
Hora de fim do corte 
Número de cortes por máquina 
Tempo de corte 
Tempo médio de corte 
Número de paragens do corte 
Duração das paragens de corte 
Tempo médio das paragens de corte 
Área dos materiais digitalizados (m²) 
Tempo útil de digitalização 
Área total do material posicionado 
(m²) 
Área usada do material posicionado 
(m²) 
Percentagem de área usada do 
material posicionado (%) 
Perímetro do material posicionado (m) 
Número de peças de materiais 
posicionados 
Número de peças produzidas de 
materiais posicionados 
Tempo útil de posicionamento 
Área total do material cortado (m²) 
Área usada do material cortado(m²) 
Percentagem de área usada do 
material cortado (%) 
Perímetro do material cortado(m) 
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Número de peças de materiais 
cortados 
Número de peças produzidas de 
materiais cortados 
Tempo útil de corte 
Tipo de material digitalizado  
Área do material digitalizado (m²) 
Tempo útil de digitalização 
Tipo de material posicionado 
Área de material posicionado (m²) 
Área usada do material posicionado 
(m²) 
Percentagem de área usada do 
material posicionado (%) 
Perímetro do material posicionado (m) 
Número de peças de materiais 
posicionados 
Número de peças produzidas de 
materiais posicionados 
Tempo útil de posicionamento 
Tipo de material cortado 
Área de material cortado (m²) 
Área usada do material cortado (m²) 
Percentagem de área usada do 
material cortado (%) 
Perímetro do material cortado (m) 
Número de peças de materiais 
cortados 
Número de peças produzidas de 
materiais cortados 
Tempo útil de corte 
Tipos de Materiais Digitalizados 
Tipos de Materiais Posicionados 
Tipos de Materiais Cortados 
Modelos colocados por encomenda 
Modelos cortados por encomenda 

Controlo/ 
Monitoriz

ação 

   Consumo de eletricidade de cada 
máquina 
Consumo de água de cada máquina 
Consumo de areia de cada máquina 
Temperaturas atingidas pela 
ferramenta utilizada 
Vibração da ferramenta 
Pressão hidráulica na ferramenta 
Pressão exercida pela areia na 
ferramenta 
Pressão de ar na máquina 
Tensão elétrica na máquina 
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ANEXO IV – REQUISITOS FUNCIONAIS 

Esta secção pretende ilustrar os requisitos funcionais na sua totalidade, dividindo-os em user 

requirements e system requirements. Apenas os system requirements tem Use Cases e RNF associados 

dado que apenas estes são considerados de carácter técnico e relevante para o caso de demonstração 

apresentado. 

Grupos 
de 

Expectati
vas 

Expetativas Xn Requisitos 
Funcionais 

Tipo 
de 

Requisi
tos  

Prioridad
e 

MoSCoW 

Prioridad
e 

MoSCoW 
ID 

Use 
Case 

Relação com Requisitos não 
Funcionais 

Atores 

System Requirements 

Autentica
ção 

1. 
Funcionalidad
e de início de 
atividade 

RF1.
1 

1.1 Criar 
diferentes 
tipos de 
utilizadores 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.3.
2} 

RNFA2;RNFU4;RNFS1;RNFS2 System 
Administr
ator 

RF1.
2 

1.2 Garantir 
Início de 
sessão da 
plataforma 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.3.
1} 

RNFA1;RNFU1;RNFU2;RNFU3;R
NFU5;RNFU6 

RF1.
3 

1.3 Identificar 
relacionament
os entre 
entidades 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.3.
3} 

 

Gestão 
de atores 

2.Parametriza
r Tenant 

RF2.
1 

2.1 Definir o 
utilizador 
Tenant na 
plataforma 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.4.
1} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

RF2.
2 

2.2 Definir o 
utilizador User 
na plataforma 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.4.
2} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

RF2.
3 

2.3 Adicionar, 
remover e 
editar 
atributos do 
Tenant 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.4.
3} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

RF2.
4 

2.4 Adicionar, 
remover e 
editar dados 
do Tenant 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.4.
4} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

RF2.
5 

2.5 Adicionar, 
remover e 
editar dados 
do User 
associado ao 
Tenant 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.4.
5} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

3.Parametriza
r Customer 

RF3.
1 

3.1 Definir o 
utilizador 
Customerna 
plataforma 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.5.
1} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 Tenant 

RF3.
2 

3.2 Definir o 
utilizador User 
na plataforma 

Requisi
to 

Must 3 {U.C.5.
2} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 
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Funcio
nal 

RF3.
3 

3.3 Adicionar, 
remover e 
editar 
atributos do 
Customer 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.5.
3} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

RF3.
4 

3.4 Adicionar, 
remover e 
editar dados 
do Customer 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.5.
4} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

RF3.
5 

3.5 Definir 
Dashboard na 
plataforma 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.5.
5} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

RF3.
6 

3.6 Definir 
Widget para 
Dashboard 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.5.
6} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

RF3.
7 

3.7 Criar 
relacionament
os entre 
Customer e 
Device 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.5.
7} 

RNFO2;RNFO5;RNFO12;RNFS4 

RF3.
8 

3.8 Criar 
relacionament
os entre 
Customer e 
Asset 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.5.
8} 

RNFO3;RNFO6;RNFO7;RNFO13;
RNFP4 

RF3.
9 

3.9 Criar 
relacionament
os entre 
Customer e 
Dashboard 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.5.
9} 

RNFA1 

4.Parametriza
r User 

RF4.
1 

4.1 Definir o 
utilizador User 
na plataforma 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.6.
1} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

RF4.
2 

4.2 
Monitorização 
dos Users 
pertencentes à 
conta do 
Customer. 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.6.
2} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

RF4.
3 

4.3 Adicionar, 
remover e 
editar dados 
do User 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.6.
3} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

5.Parametriza
r Device 

RF5.
1 

5.1 Definir o 
utilizador 
Device na 
plataforma 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.7.
1} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

RF5.
2 

5.2 
Monitorização 
dos Devices 
pertencentes à 
conta do 
Customer. 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.7.
2} 

RNFO2;RNFO5;RNFO12;RNFS4 

RF5.
3 

5.3 Adicionar, 
remover e 
editar dados 
do Device 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.7.
3} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 
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6.Parametriza
r Asset 

RF6.
1 

6.1 Definir o 
utilizador 
Asset na 
plataforma 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.8.
1} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

RF6.
2 

6.2 
Monitorização 
dos Assets 
pertencentes à 
conta do 
Customer. 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.8.
2} 

RNFO3;RNFO6;RNFO7;RNFO13;
RNFP4 

RF6.
3 

6.3 Adicionar, 
remover e 
editar dados 
do Asset 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.8.
3} 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

Gestão 
de 
Telemetri
a e 
Controlo 

7.Definir 
Rules 

RF7.
1 

7.1 
Monitorizar os 
filtros a 
implementar 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.9.
1} 

RNFO10 

RF7.
2 

7.2 
Parametrizar 
Rule Chain 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.9.
2} 

RNFO10 

RF7.
3 

7.3 
Parametrizar 
transformaçõe
s 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.9.
3} 

RNFO10 

RF7.
4 

7.4 
Parametrizar 
mensagens 
externas 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.9.
4} 

RNFO10 

RF7.
5 

7.5 
Implementar 
ações 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.9.
5} 

RNFO5;RNFO10 

RF7.
6 

7.6 
Parametrizar 
Enrichment 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.9.
6} 

RNFO10 

Deteção 
de 
Incorreçõ
es 

8.Avaliação de 
erros e falhas 
no sistema 
produtivo 

RF8.
1 

8.1 Aquisição 
de dados para 
monitorização 
e estudo dos 
consumos 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.10
.1} 

RNFO2;RNFO3;RHFO4;RNFP4; Productio
n 
Manager 

RF8.
2 

8.2 Deteção 
de tipos de 
erros e falhas 
nas máquinas  

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.10
.2} 

 

RF8.
3 

8.3 
Identificação 
de possíveis 
soluções 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.10
.3} 

 

RF8.
4 

8.4 Aplicar 
soluções da 
anomalia 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 {U.C.10
.4} 

RNFO5 Operator 

User Requirements 

Solução 
I4.0 

9.Desenvolvi
mento de uma 
solução 
universal 

RF9.
1 

9.1 Seleção de 
ferramentas 
Open Source 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Should 2 
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RF9.
2 

9.2 
Desenvolvime
nto de uma 
solução 
genérica e 
adaptável para 
outras 
situações 
industriais 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
   

RF9.
3 

9.3 Adaptação 
e gestão de 
recursos de 
forma 
autonoma e 
descentralizad
a numa 
plataforma em 
harmonia com 
sistemas 
proprietários 
existentes 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
   

10.Concepçã
o do sistema 
de gestão 
fabril do futuro 

RF1
0.1 

10.1 Aceder a 
dados em 
ambiente 
industrial 
utilizando os 
principios 
inovadores de 
sistemas 
ciber-físicos 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Should 2 
   

RF1
0.2 

10.2 
Desenvolver 
aplicações que 
assegurem a 
gestão e 
consistência 
dos dados a 
outros 
sistemas que 
o ambiente 
industrial 
possui. 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
   

Sensoriz
ação 

11.Monitoriza
ção dos 
sensores 

RF1
1.1 

11.1 
Identificação 
dos sensores 
das máquinas 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
   

RF1
1.2 

11.2 
Identificação 
do tipo de 
informação 
provinda dos 
sensores 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
   

RF1
1.3 

11.3 
Identificar os 
limites de 
operacionalida
de de cada 
sensor 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
   

12. 
Disponibilizaç
ão dos valores 
dos consumos 

RF1
2.1 

12.1 
Identificar os 
consumos que 
se pretendem 
analisar 
(gastos de 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
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áqua, 
eletricidade, 
deterioração 
das máquinas 
e 
ferramentas,pr
evisão de 
manutenção, 
etc) 

RF1
2.2 

12.2 
Elaboração de 
framework 
intra e extra 
equipamentos 
do sistema de 
produção em 
rede 
PRODUTECH 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Should 2 
   

Consistê
ncia 

13.Garantir 
compatibilida
de entre os 
equipamentos 
a abranger na 
plataforma e a 
própria 
plataforma 

RF1
3.1 

13.1 Integrar 
preferencialme
nte a 
tecnologia 
ISO10303 
STEP, que 
funcionará 
como 
repositório de 
informação e 
assegurará a 
interoperabilid
ade de fluxos 
de dados entre 
entidades, 
sistemas e 
dispositivos 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Could 1 
   

RF1
3.2 

13.2 
Possibilidade 
de 
comunicação 
entre 
equipamentos 
industriais 
utilizando os 
principios de 
sistemas 
ciber-físicos 
que o 
mobilizador 
PRODUTECH 
SIF ambiciona 
materializar 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
   

RF1
3.3 

13.3 Averiguar 
as 
comunicações 
do sistema 
nomeadament
e OPC-UA  

Requisi
to 
Funcio
nal 

Should 2 
   

RF1
3.4 

13.4 Estudar a 
implementaçã
o de uma 
arquitetura 
genérica IIoT 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Should 2 
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14. Assegurar 
uma 
colaboração 
entre as 
diferentes 
áreas dos 
sistemas de 
produção em 
rede, 
nomeadamen
te entre 
sistemas ERP, 
MRP e MES 

RF1
4.1 

14.1 Garantir 
uma 
interoperabilid
ade entre a 
solução e os 
sistemas ERP, 
MRP e MES 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
   

RF1
4.2 

14.2 Recolher 
informações 
relevantes 
provenientes 
do ERP 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
   

RF1
4.3 

14.3 Analisar 
dados 
resultantes do 
ERP na 
eventualidade 
de serem 
relevantes 
para a 
plataforma do 
PPS1 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
   

Modelos 
de 
Referênci
a e 
Arquitetu
ra da 
Platafor
ma 

15.Desenvolvi
mento de uma 
arquitetura 
que possibilite 
o acesso e 
atualização da 
informação de 
manufatura 
em nuvem 
requerida 
pelos 
equipamentos 

RF1
5.1 

15.1 
Interoperabilid
ade de 
processos 
intra e extra 
unidade de 
produção 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Should 2 
   

RF1
5.2 

15.2 
Interoperabilid
ade entre os 
sistemas 
proprietários 
dos parceiros 
da rede 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Should 2 
   

RF1
5.3 

15.3 
Consistência 
entre os dados 
e o 
conhecimento 
partilhados 
(i.e. 
interoperabilid
ade ao nível 
semântico - 
ontologias) 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
   

RF1
5.4 

15.4 Gestão 
da 
complexidade 
e a segurança 
dos dados 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Won't 0 
   

RF1
5.5 

15.5 
Armazenamen
to e partilha 
de dados 
acerca de 
produtos, 
processos e 
logística 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
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RF1
5.6 

15.6 
Otimização 
dos ativos de 
manufatura 
através de 
planos de 
produção 
elaborados 
com recursos 
a ferramentas 
colaborativas 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Should 2 
   

RF1
5.7 

15.7 O acesso 
à informação 
recolhida e de 
modo a que 
esta seja 
disponibilizada 
para a tomada 
de decisão de 
um modo 
eficiente 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
   

16.Identificaç
ão e 
caracterização 
de forma clara 
e abrangente 
das 
arquiteturas e 
soluções de 
referência de 
suporte à 
realização de 
um ambiente 
integrado de 
produção em 
rede 

RF1
6.1 

16.1 
Consultar os 
modelos de 
referência 
atuais e 
adaptáveis ao 
caso em 
estudo  

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
   

RF1
6.2 

16.2 Analisar 
a 
interoperabilid
ade entre os 
modelos de 
referência 
optados 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
   

Cenário 
Industrial 

17.Construçã
o dos cenários 
industriais e 
análise de 
requisitos 

RF1
7.1 

17.1 
Identificação 
do cenário 
Industrial 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
   

RF1
7.2 

17.2 
Levantamento 
de requisitos e 
expectativas 
iniciais 

Requisi
to 
Funcio
nal 

Must 3 
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ANEXO V – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS  

O presente anexo ilustra a tabela pertencente aos requisitos não funcionais, desta constam 

parâmetros como os tipos de requisitos não funcionais, os subtipos, as descrições, as prioridades e os 

requisitos funcionais associados. 

Tabela 48 - Requisitos Não Funcionais 

ID Tipo de 
Requisito Não 

Funcional  

Xn Sub tipo de 
Requisito 

Não 
funcional 

Requisitos 
Não 

Funcionais 

Descrição Prioridade 
MoSCoW 

Prioridade 
MoSCoW 

ID 

Relação com 
Requisitos 
Funcionais 

1 Appearance RNFA1   Visual da 
plataforma 

Pretende-se um visual 
intuitivo e de fácil 
compreensão dado que a 
informação obtida é 
sobretudo por meio de 
dashboards 

Must 3 RF1.2;RF3.7;RF2.5 

2 RNFA2 Consistênc
ia de 
interface 
gráfica 
entre os 
utilizadore
s 

A interface gráfica dos 
diferentes utilizadores deve 
manter-se semelhante 
indiferentemente da sua 
tipologia. 

Must 3 RF1.1;RF2.1; 
RF2.2;RF3.1; 
RF3.2; 
RF3.3RF3.4;RF4.1 
;RF4.2;RF4.3; 
RF5.1;RF5.3; 
RF6.1;RF6.3; 
RF3.3;RF3.6; 
RF4.1;RF4.2; 
RF4.3;RF5.1; 
RF5.3;RF6.1;RF6.3 

3 Usability RNFU1 Ease of Use Simplicida
de de 
utilização 
da 
plataforma 

A plataforma deve ser de 
fácil utilização dado que os 
seus utilizadores pretencem 
ao ramo industrial não 
sendo da área tecnológica. 

Must 3 RF1.2 

4 RNFU2 Eficiência 
de 
utilização 
da 
plataforma 

Deverá ser oferecida uma 
resposta rápida ao utilizador 
por parte da plataforma 

Must 3 RF1.2 

5 RNFU3 Satisfação 
na 
utilização 
da 
plataforma 

A plataforma deve ser 
formulada de modo a 
garantir a satisfação dos 
requisitos do utilizador tanto 
ao nível da interface gráfica 
como das suas 
funcionalidades. 

Must 3 RF1.2 

6 RNFU4 Consistênc
ia na 
Interface 
dos 
Utilizadore
s 

A plataforma deve garantir a 
consistência na interface 
apresentada a cada 
utilizador sendo semelhante 
e adaptada conforme as 
premissões de cada um 
deles. 

Must 3 RF1.1 
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7 RNFU5 Feedback 
da 
plataforma 

Perante as ações do 
utilizador a plataforma deve 
reagir de forma rápida 
garantindo um tempo de 
resposta curto. 

Must 3 RF1.2 

8 RNFU6 Ease of 
Learning 

Divulgação 
de 
informação 
de 
utilização 
da 
plataforma 

As instruções para a 
utilização da plataforma 
devem constar na mesma 

Must 3 RF1.2 

9 Operational RNFO1 Adaptabilida
de 

Adaptação 
da 
plataforma 
para vários 
tipos de 
dispositivo
s 

Preferencialmente a 
plataforma deve ser 
adaptada a vários tipos de 
dispositivos podendo ter 
para além de uma versão 
em pc uma versão mobile.  

Should 2   

10 RNFO2 Aquisição 
de dados 
provindos 
de 
sensores 
externos à 
plataforma 

Os dados a monitorizar na 
plataforma provém de 
sistemas externos sendo 
necessária a adaptação 
destes dados à plataforma. 
Para isso são utilizados 
devices adequados com o 
intuito de concretizar esta 
conversão. 

Must 3 RF3.5;RF5.2; 
RF8.1;RF5.2; 
RF8.1 

11 RNFO3 Sensorização Leitura de 
dados por 
meio de 
controlado
res já 
existentes 

Os dados devem ser lidos 
por meio de controladores 
já existentes nos assets não 
havendo a necessidade de 
obtenção de novo hardware. 

Must 3 RF3.6;RF6.2; 
RF8.1; 
RF6.2;RF8.1 

12 RNFO4 Efetuar 
monitoriza
ção dos 
sensores 

Possibilidade de adicionar 
várias leituras de diversos 
sensores na plataforma 
como vibração, corrente, 
pressão, água, ar 
comprimido e potência 
eléctrica,etc. 

Must 3 RF8.1 

13 RNFO5 Envio de 
Sinais de 
Controlo  

A plataforma deve ter a 
capacidade de enviar sinais 
de controlo aos assets por 
meio dos devices podendo 
efetuar ações à distancia. 

Could 1 RF3.5;RF5.2; 
RF7.5;RF8.4; 
RF5.2 

14 RNFO6 Carregame
nto de 
novos 
parâmetro
s 

Deve ser premitida a 
integração de novas 
variáveis para o estudo e 
monitorização dos assets 
por parte da plataforma. 

Must 3 RF3.6;RF6.2; 
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15 RNFO7 Sensorizaç
ão em 
ambiente 
hostil 

Perante o cenário industrial 
é de prever que os sensores 
terão de estar preparados 
para efetuar leituras em 
ambientes hostis 
nomeadamente com 
interferência 
eletromagnética, alto nível 
de vibrações, presença de 
pó, água em excesso, etc. 

Should 2 RF3.6;RF6.2; 

16 RNFO8 Armazename
nto de dados 

Armazena
mento de 
dados 
históricos 

A plataforma possui 
capacidade de 
armazenamento de dados 
durante um curto espaço de 
tempo. No entanto a sua 
interação com o sistema 
PPS4 permite guardar uma 
maior quantidade de dados. 
Através destes é possível 
efetuar uma previsão 
relativa às manutenções de 
que o asset poderá 
necessitar ou até mesmo de 
possíveis avarias que 
poderão surgir. 

Must 3   

17 RNFO9 Aramazena
mento de 
dados 
temporário
s 

Será garantido o 
armazenamento de dados 
de um curto espaço de 
tempo possibilitando a sua 
análise na plataforma. 

Must 3   

18 RNFO10 Hierarquia 
da 
Informaçã
o 

A informação deverá ser 
hierarquizada (dados, 
avisos, alertas, etc.) de 
acordo com o tipo de 
utilizador. 

Must 3 RF7.1;RF7.2; 
RF7.3; 
RF7.4; 
RF7.5;RF7.6 

19 RNFO11 Base de 
Dados 

Utilização de um cluster 
Cassandra de 3 nodos. 
(NoSQL) 

Could 1   

20 RNFO12 Comunicaçã
o 

Comunica
ção com 
devices  

O intuito da comunicação 
com os devices deve-se ao 
facto de que através destes 
é possível obter os dados 
dos sensores. 

Must 3 RF3.5;RF5.2;RF5.2 

21 RNFO13 Comunica
ção com 
controlado
r da 
máquina 

Num cenário ideal será 
possível executar ações nos 
Assets comunicando com 
os controladores (Pc Linux, 
Servo Drivers) dos mesmos 
por meio dos devices.  

Could 1 RF3.6;RF6.2 
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22 RNFO14 Comunica
ção com a 
solução 
PPS2 e 
PPS4 

Devem ser definidos os 
protocolos de comunicação 
a utilizar entre a plataforma 
e as restantes camadas 
garantindo assim a 
interoperabilidade dos 
sistemas. 

Must 3   

23 Performance RNFP1 Scalability Número de 
Dispositivo
s 
suportados 

O sistema apenas numa 
instância pode suportar 
mais de 20000 devices, 
tendo sido efetuados testes 
para este valor. 

Must 3   

24 RNFP2 Número de 
Mensagen
s 
suportadas 

Perante os 20000 devices 
considerados, estes 
poderão publicar mais de 
30000 mensagens por 
segundo. Isto dá um valor 
de 1800000 mensagens 
publicadas por minuto 
(30000x60). 

Must 3   

25 RNFP3 Tamanho 
de cada 
mensagem 

Cada mensagem possui 
aproximadamente 100 
bytes. 

Must 3   

26 RNFP4 Speed and 
Latency 

Frequência 
de 
amostrage
m mínima 
dos 
sensores 
>10Hz 

A frequência de 
amostragem indica o 
número de leituras de sinal 
analógico por um 
determinado período de 
tempo.  Se a frequência 
minima for de 10 Hz então 
deve ser efetuada uma 
leitura a cada 0,1 segundos 
(T=1/10=0,1seg) ou 100 
leituras a cada sgundo 
(10Hz/0,1=100) 

Should 2 RF3.6;RF6.2;RF8.1 

27 RNFP5 Taxa de 
transmissã
o reduzida 

O valor da taxa de 
transmissão dos dados deve 
ser reduzido para que desta 
forma o tempo de 
processamento também 
seja inferior.  Só é possível 
obter valores concretos 
após os testes à plataforma 
no entanto pode-se referir 
que este valor depende de 
inúmeros fatores dentro dos 
quais consta o tamanho do 
pacote de mensagens, a 
velocidade da rede ou o 
hardware dos dispositivos. 

Must 3   



199 
 

28 RNFP6 Tempo 
máximo de 
processam
ento 
(~100ms-
1s) 

O tempo de processamento 
da plataforma depende da 
frequência de amostragem 
e da taxa de conversão do 
sinal analógico para digital. 
Contudo, prevê-se um 
intervalo entre os 100ms e 
1s. 

Should 2   

29 RNFP7 Número de 
mensagen
s 
processad
as por 
segundo 

Para um teste de 20000 
devices é possível suportar 
30000 mensagens por 
segundo. 

Should 2   

30 RNFP8 Latência Deve ser garantido um 
período reduzido desde o 
início de uma solicitação do 
utilizador até que esta 
surge. 

Must 3   

31 RNFP9 Tempo de 
resposta 

A plataforma deve 
proporcionar respostas 
imediatas ao utilizador, para 
isso esta deve ser otimizada 
com este objetivo. 

Must 3   

32 RNFP10 Robustez 
da 
plataforma 

Devem ser visualizados 
avisos e alertas na 
plataforma caso haja 
alguma anomalia. 

Must 3   

33 RNFP11 Availability MTBF O MTBF (Mean Time 
Between Failures) 
representa o tempo médio 
entre cada falha do sistema. 
Esta variável só poderá ser 
estudada após os testes à 
plataforma. 

Could 1   

34 RNFP12 MTTR O MTTR (Mean Time To 
Repair) representa o tempo 
médio de reparação das 
falhas. Esta variável só 
poderá ser estudada após 
os testes à plataforma. 

Could 1   

35 RNFP13 Disponibili
dade da 
plataforma 

A plataforma deve estar 
disponível 24h por dia,  365 
dias por ano. 

Must 3   

36 Maintenance 
and Support 

RNFM1   Manutençã
o da 
plataforma 

Garantir a manutenção da 
plataforma deve ser uma 
responsabilidade do 
desenvolvedor para que 
esta esteja sempre 
disponível aos utilizadores. 

Must 3   

37 RNFM2 Modifiabilit
y 

Deve ser garantida a 
facilidade de modificação de 
componentes da 
plataforma. 

Should 2   
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38 RNFM3 Sistema 
Operativo 

Plataforma disponível para 
Windows 10/8.1/8/7 32-
bit/64-bit, Ubuntu 16.04 e 
CentOS 7, Raspberry Pi 3, 
Mac OS 

Should 2   

39 Security RNFS1 Confidentialit
y 

Autenticaç
ão 

Cada utilizador terá de 
iniciar sessão com a sua 
conta estando a esta 
associadas as devidas 
premissões. 

Must 3 RF1.1;RF2.1; 
RF3.1;RF3.2; 
RF3.3;RF3.4; 
RF5.1;RF6.1; 
RF6.3;RF2.3; 
RF2.4;RF4.1; 
RF4.2;RF4.3; 
RF5.3;RF2.5; 
RF3.3;RF3.6; 
RF4.1;RF4.2; 
RF4.3;RF5.1; 
RF5.3;RF6.1; 
RF6.3 

40 RNFS2 Autenticaç
ão de 
utilizadore
s 
registados 

Assegurar que a 
autenticação é apenas 
efetuada por utilizadores 
registados. 

Must 3 RF1.1;RF2.2; 
RF3.1;RF3.2; 
RF3.3;RF3.4; 
RF5.1;RF6.1; 
RF6.3; 
RF2.3;RF2.4; 
RF4.1;RF4.2;RF4.
3;RF5.3; 
RF2.5;RF3.3;F3.6; 
RF4.1;RF4.2; 
RF4.3;RF5.1;RF5.
3;RF6.1;RF6.3 

41 RNFS3 Rejeição 
de dados 
incorretos 

A plataforma deve rejeitar a 
inserção de dados de 
autenticação incorretos. 

Must 3   

42 RNFS4 Integrity Validação 
dos dados 
da 
plataforma 

Os dados que são enviados 
à plataforma por parte dos 
Devices devem ser 
consistentes e exatos visto 
que se pretende efetuar 
uma análise dos mesmos. 

Must 3 RF3.5;RF5.2 

43 RNFS5 Assegurar 
disponibili
dade dos 
dados 

Os dados devem estar 
protegidos contra falhas de 
equipamentos, ataques 
computacionais, catástrofes 
naturais, etc. 

Must 3   

44 RNFS6 Taxonomia 
universal 

A taxonomia a desenvolver 
no âmbito do 
desenvolvimento da 
plataforma permite a 
consistência e a integridade 
dos dados dado que são 
atribuídas as mesmas 
designações aos 
parâmetros a todo o 
sistema. 

Must 3   
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ANEXO VI – USE CASES DA PLATAFORMA IOT 

O anexo seguinte representa todos os Use Cases e diagramas de sequência pertencentes à 

plataforma IoT. Estes Casos de Uso constam na Visão Geral do Sistema ilustrada na Figura 46. 

{U.C.3} Iniciar Atividade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 72 – {Use Case 3} Iniciar Atividade 

  

Figura 73 - Diagrama de Sequência {U.C.3} Iniciar Atividade 

System Administrator {UC3.2} Criar Entidades 

{UC3.3} Criar Associações

{UC3.1} Efetuar autenticação 

Plataforma 
IoT

System 
Administrator

2.2 Validar autenticação

4.1 Envia Activation Link

1.Efetuar Autenticação (email) 

2.Efetuar Autenticação (password) 

2.1 Verificar Autenticação

3.Criar Tenant (Title)

3.1 Criação bem sucedida

4.Criar User (email)

5.Inserir nova password

6.Terminar sessão como User criado

5.1 Inicia sessão com nova conta do User criado

7.Efetuar autenticação como System Administrator (email) 

8.Efetuar autenticação como System Administrator (password) 

8.2 Validar autenticação

8.1 Verificar Autenticação

9.Associar User ao Tenant

9.1 Aplicar alterações

6.1 Sessão terminada

10.Logout 

10.1 Sessão Terminada

{UC3.1}

{UC3.2}

{UC3.3}
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Tabela 49 - Tabela descritiva Use Case 3.0 

Use Case {U.C. 3} Iniciar Atividade  

Trigger Inicio de atividade na plataforma. 

Descrição 

 

O System Administrator inicia a atividade na plataforma, começando por efetuar a autenticação 

definida previamente e de forma automática. Desta forma, este poderá criar um tenant e de 

seguida terá de lhe atribuir um utilizador. Só deste modo poderá ser possível a gestão de entidades 

de nível hierárquico inferior tais como os customers, devices ou assets.  

Percurso básico dos eventos 

1. O Use Case começa com o início da atividade na plataforma através do login do System 

Administrator. 

2. O System Administrator cria pelo menos um Tenant. 

3. Criação de user por parte do System Administrator. 

4. Associação do user ao Tenant. 

Percurso alternativo Não se aplica. 

Assumptions Assume-se que o User aceita a criação da sua conta na plataforma. 

Pré-condições A plataforma deve ser iniciada antes de executar qualquer ação. 

Pós-condições Criação de um Tenant e suas associações. 

Requisitos não funcionais 

relacionados 

{U.C.3.1} RNFA1;RNFU1;RNFU2;RNFU3;RNFU5;RNFU6 

{U.C.3.2} RNFA2;RNFU4;RNFS1;RNFS2 

Ator(es) System Administrator 
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{U.C.4} Gerir Tenant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 - {Use Case 4} Gerir Tenant 

  
 
Figura 75 - Diagrama de Sequência {U.C.4} Gerir Tenant 

 

Plataforma 
IoT

System 
Administrator

2.2 Validar autenticação

4.1 Envia Activation Link

1.Efetuar Autenticação (email) 

2.Efetuar Autenticação (password) 

2.1 Verificar Autenticação

3.Criar Tenant (Title)

3.1Criação bem sucedida

5.Adicionar atributo ao Tenant

6.Inserir Key

7.1 Atributo adicionado

10.Logout 

10.1 Sessão Terminada

7.Inserir Attribute Value

{UC4.1}

{UC4.3}

4.Criar User (Email)

4.2 Criação bem sucedida

{UC4.2}

8.Visualizar telemetria

8.1. Fornecer dados de telemetria

{UC4.4}

9.Atribuir Dashboard

9.1. Atribuição concluída

{UC4.5}

System Administrator

{UC4.1} Criar Tenant

{UC4.3} Gerir Atributos do Tenant

{UC4.4} Gerir dados do Tenant

{UC4.2} Criar User

{UC4.5} Gerir dados do User
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Tabela 50 - Tabela descritiva Use Case 4.0 

Use Case {U.C. 4} Gerir Tenant 

Trigger Gestão, parametrização e monitorização do Tenant 

Descrição 

 

O presente Use Case inicia-se com a criação de um Tenant por parte do System Administrator, 
isto também implica a criação de pelo menos um User associado a este Tenant. De seguida, o 
administrador procede à adição de um atributo ao Tenant este que pode assumir diversos 
parâmetros como o caudal da água, pressão do ar, etc.  Após a criação destes intervenientes o 
System Administrator poderá gerir os dados tanto do User como do Tenant, sendo os parâmetros 
do Tenant mais abrangentes que os do User. Existe uma grande diversidade de dados associados 
ao Tenant, contudo, o presente Use Case apenas ilustra as ações relacionadas com a visualização 
da telemetria, esta que está associada ao atributo delegado no {UC4.3}. No que toca ao User, os 
dados a monitorizar também são diversos, contudo menos abrangentes que os pertencentes ao 
Tenant. Este Use Case ilustra a edição de um desses dados, neste caso a atribuição de um 
Dashboard ao User. 

Percurso básico dos eventos 

1. O Use Case começa com o início da atividade na plataforma através do login do System 
Administrator. 

2. O System Administrator cria pelo menos um Tenant. 

3. O System Administrator cria pelo menos um User. 

4. É adicionado ao Tenant, por parte do System Administrator, um atributo para monitorização.  

5. O administrador acede aos dados de telemetria do Tenant. 

6. É atribuído um Dashboard ao User. 

7. A sessão é terminada. 

Percurso alternativo 

Caso a atividade já tenha sido iniciada anteriormente, é possível começar este Use Case no ponto 
4.3. 

Também é viável gerir outros dados que não a visualização da telemetria como os alarmes, 
eventos, etc. 

Assumptions 
Assume-se que não tenha sido criado nenhum User nem Tenant antes deste Use Case. Admite-se 
também que o User aceita a criação da sua conta na plataforma e que a adição de atributos ao 
Tenant é efetuada com sucesso ilustrando valores válidos relativos aos parâmetros estabelecidos. 

Pré-condições 
Tem de ser criado pelo menos um User para que este assuma as permissões ao Tenant que está 
associado. 

Pós-condições Associação de um atributo ao Tenant. Gestão dos dados do Tenant e User. 

Requisitos não funcionais 
relacionados 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

Ator(es) System Administrator 
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{U.C.5} Gerir Customer   

Tenant

{UC5.1} Criar Customer

{UC5.2} Criar User

{UC5.4} Gerir dados do Customer

{UC5.7} Associar Device a Customer

{UC5.8} Associar Asset a Customer

{UC5.9} Associar Dashboard a Customer

{UC5.5} Criar Dashboard

{UC5.3} Gerir atributos do Customer

{UC5.6} Criar Widget para Dashboard

Figura 76 - {Use Case 5} Gerir Customer 
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Plataforma 
IoTTenant

2.2 Validar autenticação

4.1 Envia Activation Link

1.Efetuar Autenticação (email) 

2.Efetuar Autenticação (password) 

2.1 Verificar Autenticação

3.Criar Customer (Title)

3.1 Criação bem sucedida

5.Adicionar atributo ao Customer

6.Inserir Key

7.1 Atributo adicionado

24.Logout 

24.1 Sessão Terminada

7.Inserir Attribute Value

{UC5.1}

{UC5.3}

4.Criar User (Email)

4.2 Criação bem sucedida

{UC5.2}

8.Visualizar telemetria do Customer

8.1. Fornecer dados de telemetria

{UC5.4}

10.Editar Title do Dashboard

10.1. Dashboard adicionado

{UC5.5}

12.Criar Widget

14.1 Widget Criado

13. Selecionar Bundle

14. Adicionar Datasource

11.Selecionar Dashboard{UC5.6}

17.1 Atribuição criada

17. Atribuir Device a Customer

16. Selecionar Customer
15. Selecionar Device{UC5.7}

20.1 Atribuição criada

20. Atribuir Asset a Customer

19. Selecionar Customer
18. Selecionar Asset{UC5.8}

23.1 Atribuição criada

23. Atribuir Dashboard a Customer

22. Selecionar Customer
21. Selecionar Dashboard{UC5.9}

9.Criar Dashboard

Figura 77 - Diagrama de Sequência {U.C.5} Gerir Customer 
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Tabela 51 - Tabela descritiva Use Case 5.0 

Use Case {U.C. 5} Gerir Customer 

Trigger Gestão, parametrização, monitorização e associações do Customer 

Descrição 

 

O utilizador Tenant inicia sessão e começa por criar um utilizador Customer bem como um User 
que fica logo à partida associado a este Customer.  

Seguidamente o Tenant adiciona um atributo ao Customer, estes atributos podem estar ligados a 
diversas variáveis como a temperatura da ferramenta ou a velocidade do eixo da máquina. Na 
atividade seguinte o Tenant edita os dados do Customer, sendo que o diagrama de sequência 
ilustra na atividade 8 um dos dados que o Tenant pode consultar relativos ao Customer. Destes 
dados constam também informações como alarmes, eventos, relacionamentos, etc. 

Para que o Customer possa efetuar a monitorização que lhe está incumbida, o Tenant cria um 
Dashboard atribuindo-lhe uma denominação. Para ser possível a visualização da informação é 
necessária a criação de um Widget, a seleção do tipo de bundle  e a adição de uma fonte de dados 
com o intuito de que estes sejam ilustrados no Widget. 

Após a criação do Customer, do User, do Dashboard e do Widget é possível efetuar as devidas 
associações garantindo a visualização dos dados por parte do Customer. Estas associações 
garantem que o Customer só visualiza a informação que o Tenant estabelece por meio da criação 
destes relacionamentos. Assim sendo, o Tenant procede à associação de um Customer a um 
Device, de um Customer a um Asset e por último é efetuado o relacionamento entre um Dashboard 
e um Customer. Desta forma o Customer consegue visualizar os Dashboards dos parâmetros que 
o Tenant pretende que este monitorize. 

Percurso básico dos eventos 1. O Use Case começa com o início da atividade na plataforma através do login do Tenant. 

2. O Tenant cria pelo menos um Customer. 

3. O Tenant cria pelo menos um User. 

4. É adicionado ao Customer um atributo para monitorização.  

5.O Tenant consulta os dados de telemetria aos quais o Customer está associado. 

6. O Tenant cria Dashboard  

7. O Dashboard é selecionado. 

8. É criado um Widget associado ao Dashboard selecionado. 

9.Associação de Device ao Customer  

10.Associação de Asset ao Customer  

11.Associação de Dashboard ao Customer. 

12.A sessão é terminada. 

Percurso alternativo Caso a atividade já tenha sido iniciada anteriormente, é possível começar este Use Case na tarefa 
5. 

Também é viável gerir outros dados que não a visualização da telemetria como os alarmes, 
eventos, etc. 

Assumptions É assumido que não existe nenhum User criado antes do início deste caso de uso.  

Assume-se que pelo menos um Device e um Asset já foi criado anteriormente e que o 
relacionamento entre eles também já foi estabelecido pois só assim é possível a monitorização de 
valores com o intuito de proceder à associação entre Customer e Device. 

Pré-condições Tem de ser criado pelo menos um User e um Customer. 
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Pós-condições Não se aplica. 

Requisitos não funcionais 
relacionados 

{U.C.5.1} a {U.C.5.6} RNFA2; RNFS1; RNFS2 

{U.C.5.7} RNFO2; RNFO5; RNFO12; RNFS4 

{U.C.5.8} RNFO3; RNFO6; RNFO7; RNFO13; RNFP4 

{U.C.5.9} RNFA1 

Ator(es) Tenant 
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{U.C.6} Gerir User 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 - Diagrama de Sequência {U.C.6} Gerir User 

{UC6.2} Gerir Dashboards do Customer

{UC6.1} Criar User

{UC6.3} Gerir dados do User

Tenant

Figura 78 - {Use Case 6} Gerir User 

Plataforma 
IoTTenant

3.1 Envia Activation Link

1.Efetuar Autenticação (email) 

2.Efetuar Autenticação (password) 

2.1 Verificar Autenticação

6.Editar email do User

4.Selecionar Dashboard

6.1 Email editado

7.Logout 

7.1 Sessão Terminada

{UC6.2}

3.Criar User (Email)

3.2 Criação bem sucedida

{UC6.1}

5.1 Dashboard atribuído

{UC6.3}

5.Associar Dashboard

2.2 Validar autenticação
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Tabela 52 - Tabela descritiva Use Case 6.0 

Use Case {U.C. 6} Gerir User 

Trigger Gestão e parametrização do User. 

Descrição 

 

O utilizador Tenant inicia sessão e começa por criar um User. Este User fica associado a um 
Customer dado que o Tenant apenas pode gerir Customer Users.  

Após a criação do User é necessário associar um dashboard para visualização da informação por 
parte do Customer.  

O Tenant também tem a possibilidade de editar dados do User dentro dos quais constam dados 
relativos ao seu email bem como os últimos logs de telemetria. 

Percurso básico dos eventos 

1. O Use Case começa com o início da atividade na plataforma através do login do Tenant. 

2. O Tenant cria pelo menos um User. 

3. É associado um dashboard ao User criado. 

4.Procede-se à edição do email do User. 

5.A sessão é terminada. 

Percurso alternativo 
Para além da edição do email do User, o Tenant também poderá consultar os últimos logs de 
telemetria do User, alterar a sua designação e descrição. 

Assumptions 
É assumido que não existe nenhum User criado antes do início deste caso de uso.  

Considera-se que pelo menos um dashboard já foi criado antes da execução destas atividades.  

Pré-condições 
Início de atividade deve ser executado antes deste Use Case. 

Deve ser criado um Dashboard previamente. 

Pós-condições Não se aplica. 

Requisitos não funcionais 
relacionados 

RNFA2;RNFS1;RNFS2 

Ator(es) Tenant 
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{U.C.7} Gerir Device 

  

{UC7.2} Gerir Device do Customer

{UC7.1} Criar Device

{UC7.3} Gerir dados do Device

Tenant

Plataforma 
IoTTenant

2.2 Validar autenticação

1.Efetuar Autenticação (email) 

2.Efetuar Autenticação (password) 

2.1 Verificar Autenticação

3.Criar Device (Name)

4.1 Criação bem sucedida

10.Inserir Key

11.1 Atributo adicionado

13.Logout 

13.1 Sessão Terminada

11.Inserir Attribute Value

{UC7.1}

{UC7.3} 9.Adicionar atributo ao Device

12.Visualizar telemetria do atributo

12.1. Fornecer dados de telemetria

4.Inserir tipo de Device

6.Adicionar atributo ao Device

7.Inserir Key

8.1 Atributo adicionado

8.Inserir Attribute Value

{UC7.2} 5.Selecionar Device

        
Figura 80 - {Use Case 7} Gerir Device 

Figura 81 - Diagrama de Sequência {U.C.7} Gerir Devices 
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Tabela 53 - Tabela descritiva Use Case 7.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use Case {U.C. 7} Gerir Device 

Trigger Gestão e parametrização do Device 

Descrição 

 

O Tenant inicia sessão e começa por criar um novo Device inserindo a sua designação e tipo.  

De seguida, é adicionado pelo menos um atributo por forma a que este seja monitorizado. Este 
atributo pode passar por valores como temperatura, humidade ou velocidade da ferramenta.  

Numa fase seguinte podem ser visualizados os dados de telemetria resultantes da adição do 
atributo ao device na fase anterior.  

Percurso básico dos eventos 

1. A atividade é iniciada na plataforma através do login do Tenant. 

2. O Tenant cria pelo menos um Device  

3. É selecionado o Device criado 

4. É adicionado um atributo ao Device 

5.Procede-se à visualização da telemetria desse atributo 

6.A sessão é terminada. 

Percurso alternativo Não se aplica. 

Assumptions É assumido que a criação do Device é efetuada com sucesso. 

Pré-condições Inicio de atividade deve ser executado antes deste Use Case. 

Pós condições Não se aplica. 

Requisitos não funcionais 
relacionados 

{U.C.7.1} RNFA2;RNFS1;RNFS2 

{U.C.7.2} RNFO2;RNFO5;RNFO12;RNFS4 

{U.C.7.3} RNFA2;RNFS1;RNFS2 

Ator(es) Tenant 
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{U.C.8} Gerir Asset 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 - Diagrama de Sequência {U.C.8} Gerir Assets 

   

Plataforma 
IoTTenant

2.2 Validar autenticação

1.Efetuar Autenticação (email) 

2.Efetuar Autenticação (password) 

2.1 Verificar Autenticação

3.Criar Asset (Name)

4.1 Criação bem sucedida

10.Logout 

10.1 Sessão Terminada

{UC8.1}

{UC8.3} 9.Visualizar telemetria do atributo

9.1. Fornecer dados de telemetria

4.Inserir tipo de Asset

6.Adicionar atributo ao Asset

7.Inserir Key

8.1 Atributo adicionado

8.Inserir Attribute Value

{UC8.2} 5.Selecionar Asset

{UC8.2} Gerir Assets do Customer

{UC8.1} Criar Asset

{UC8.3} Gerir dados do Asset

Tenant

Figura 82 - {Use Case 8} Gerir Asset 
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Tabela 54 - Tabela descritiva Use Case 8.0 

Use Case {U.C. 8} Gerir Asset 

Trigger Gestão e parametrização do Asset 

Descrição 

 

Este Use Case funciona de forma muito semelhante ao anterior só que desta vez pretende-se 
efetuar a gestão dos Assets ou seja dos sensores que irão efetuar as diferentes medições. 

O Tenant começa por iniciar sessão com o intuito de criar um novo Asset inserindo a sua 
designação e tipo.  

Num passo seguinte é selecionado o Asset criado anteriormente e adicionado pelo menos um 
atributo para que este possa ser monitorizado. O atributo adicionado representa os valores que o 
sensor é capaz de medir, assim sendo, se for introduzido na máquina um sensor de temperatura, 
o atributo a ser adicionado ao Asset é a temperatura. Podem também ser adicionados outro tipo 
de sensores como humidade ou vibração.   

Seguidamente podem ser visualizados os dados de telemetria resultantes da adição do atributo ao 
Asset na fase anterior.  

Percurso básico dos eventos 

1. A atividade é iniciada na plataforma através do login do Tenant. 

2. O Tenant cria pelo menos um Asset  

3. É selecionado o Asset criado 

4. É adicionado um atributo ao Asset 

4.Procede-se à visualização da telemetria desse atributo 

5.A sessão é terminada. 

Percurso alternativo Não se aplica. 

Assumptions É assumido que a criação do Asset é efetuada com sucesso. 

Pré-condições Inicio de atividade deve ser executado antes deste Use Case. 

Pós-condições Não se aplica. 

Requisitos não funcionais 
relacionados 

{U.C.8.1} RNFA2; RNFS1; RNFS2 

{U.C.8.2} RNFO3; RNFO6; RNFO7; RNFO13; RNFP4 

{U.C.8.3} RNFA2;RNFS1;RNFS2 

Ator(es) Tenant 
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{U.C.9} Gerir Rules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenant

{UC9.1} Gerir Filtros

{UC9.2} Gerir Rule Chain

{UC9.3} Gerir transformações

{UC9.4} Gerir mensagens externas

{UC9.5} Criar ações

{UC9.6} Gerir Enrichment

Figura 84 - {Use Case 9} Gerir Rules 
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Figura 85 - Diagrama de Sequência {U.C.9} Gerir Rules 

  

Plataforma 
IoTTenant

2.2 Validar autenticação

13.1 Email Transformation criado

1.Efetuar Autenticação (email) 

2.Efetuar Autenticação (password) 

2.1 Verificar Autenticação

3.Criar Filtro (Nome)

5.1 Criação bem sucedida

14.Enviar dados para fontes externas

15.Inserir nome

18.1 Dados enviados

28.Logout 

28.1 Sessão Terminada

16.Inserir endereço de destino

{UC9.1}

{UC9.4}

8. Criar email Transformation{UC9.3}

19.Criar alarme

23.1Alarme criado

{UC9.5}

{UC9.6}

4.Adicionar Script

5.Associar Device

6.Criação de Rule Chain

7.1 Criação bem sucedida

7.Importação código JSON

{UC9.2}

9.Introduzir nome

10.Introduzir emails de destino

11.Introduzir Device associado à leitura

12.Introduzir subject

13.Introduzir corpo do texto

17.Inserir porta

18.Inserir frequência de envio de dados

20.Introduzir nome

21.Introduzir Alarm Builder

22.Introduzir tipo de alarme

23.Introduzir prioridade do alarme

24.Adicionar atributo

25.Inserir designação

26.Introduzir fonte de dados

27.Inserir unidade de medida

27.1Atributo adicionado
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Tabela 55 - Tabela descritiva Use Case 9.0 

 

 

  

Use Case {U.C. 9} Gerir Rules 

Trigger Gestão, parametrização, monitorização e associações de Rules. 

Descrição 
 

As rules passam pela criação de filtros, rule chain, transformações, mensagens externas, ações e 
enrichment. 
Após iniciada a sessão o Tenant cria um filtro através da introdução de uma script na plataforma. 
Esta script pode filtrar diversos tipos de dados como por exemplo dados relativos a temperaturas 
abaixo dos 20º. 
No passo seguinte é criada uma Rule Chain, introduzindo a sua designação e importando o código 
JSON para a plataforma. 
A plataforma possibilita o envio dos dados de telemetria através de email posto isto, o Tenant 
começa por introduzir o email de destino bem como adicionar o Device correspondente aos dados 
que se pretende enviar. De seguida é adicionado o corpo do texto, o assunto e o email já pode ser 
enviado.  
Para além do email as mensagens também podem ser exportadas através do envio de mensagens 
externas, estas que utilizam protocolos tais como o Kafka, MQTT ou RabbitMQ. Caso o Tenant opte 
pela utilização do MQTT então este inicia o processo de envio de dados através da introdução do 
nome, do endereço de destino, da porta e da frequência com que os dados são recebidos. 
A criação de alarmes também é efetuada neste Use Case, posto isto, o Tenant introduz o nome 
do alarme, o tipo de alarme, a sua prioridade bem como o código JSON correspondente. 
A criação de enrichments possibilita a adição de novos atributos à rule chain. Desta forma, o 
Tenant pode adicionar um novo atributo através da introdução da sua designação, fonte de dados 
de telemetria e unidade de medida.  

Percurso básico dos eventos 1. A atividade é iniciada na plataforma através do login do Tenant. 
2. O Tenant cria um filtro associados este a um Device. 
3. É criada uma Rule Chain através da importação do código JSON. 
4. Processa-se à criação de um email transformation que pretende enviar os dados de telemetria 
para um email específico. 
5. Os dados são enviados para fontes externas, neste caso por via MQTT. 
6. São criados os alarmes para a notificação de anomalias conforme a script que for introduzida. 
7. É adicionado um atributo à rule. 
8. A sessão é terminada. 

Percurso alternativo Não se aplica. 

Assumptions Neste Use Case só foram demonstradas algumas possibilidades de criação de rule chain sendo 
que existem diversas alternativas de implementação tanto para os filtros, rule chain, 
transformações, mensagens externas, ações ou enrichment. 

Pré-condições Início de atividade deve ser executado antes deste Use Case. 

Pós-condições Não se aplica. 

Requisitos não funcionais 
relacionados 

{U.C.8.1} RNFA2; RNFS1; RNFS2 
{U.C.8.2} RNFO3; RNFO6; RNFO7; RNFO13; RNFP4 
{U.C.8.3} RNFA2; RNFS1; RNFS2 

Ator(es) Tenant 
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{U.C.10} Notificar Anomalias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

{UC10.3} Enviar instruções para solucionar anomalia

{UC10.2} Receber alertas

Production Manager

Operator

{UC10.4} Executar instruções para solucionar anomalia

Figura 86 - {Use Case 10} Notificar Anomalias 

Figura 87 - Diagrama de Sequência {U.C.10} Notificar Anomalias 

Plataforma 
IoT
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2.2 Validar autenticação

1.Efetuar Autenticação (email) 

2.Efetuar Autenticação (password) 

2.1 Verificar Autenticação

3.Efetuar Autenticação (email) 

4.2 Validar autenticação

8.Logout 

8.1 Sessão Terminada

Operator

4.Efetuar Autenticação (password) 

4.1 Verificar Autenticação

Asset Device

6.Enviar os dados dos Devices á Plataforma

5. Enviar dados de telemetria aos Devices

6.1 Armazenar os dados

5.1 Converter os dados

{UC10.2}

7.1 Enviar alerta

7. Identificar ocorrências

7.2 Identificar solução da anomalia

7.3 Enviar instruções para solucionar anomalia

7.4 Executar instruções para solucionar anomalia

{UC10.3}

{UC10.4}

{UC10.5}

9.Logout 

9.1 Sessão Terminada

7.5 Terminar execução
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Tabela 56 - Tabela descritiva Use Case 10.0 

 

   

Use Case {U.C. 10} Notificar Anomalias 

Trigger Conversão de dados, envio de alertas e identificação de solução de anomalias. 

Descrição 

 

 Neste Use Case o Production Manager e o Operator, que são considerados Customers na 
plataforma, iniciam sessão. Após estabelecida a conexão entre os Assets e os Devices e entre os 
Devices e a plataforma, estes últimos irão enviar dados para a plataforma de forma periódica. Esta 
troca de dados permite a monitorização de valores como a temperatura da ferramenta facilitando 
a deteção de valores irregulares. 

Na eventualidade de surgir algum valor de temperatura anómalo nesse conjunto de dados, o 
Production Manager é alertado. Após este alerta o Production Manager terá de identificar a solução 
para o problema enviando as instruções para resolução ao Operator.  

Assim sendo, o Operator irá receber essas instruções e executar essas ações de forma a contornar 
a anomalia.  

Percurso básico dos eventos 

1.A atividade é iniciada na plataforma através do login do Production Manager. 

2.A atividade é iniciada na plataforma através do login do Operator, 

4. O Asset envia dados ao Device. 

5. O Device envia os dados à plataforma para monitorização. 

6. Os dados são armazenados de forma temporária na plataforma. 

7. É identificada uma divergência na variável a monitorizar. 

8. É enviado um alerta para o Production Manager 

9. O Production Manager identifica a solução para a anomalia. 

10. São enviadas as instruções para o Operator. 

11.O Operator dirige-se ao Asset e efetua as instruções necessárias. 

12.Operator termina sessão. 

13.Production Manager termina sessão. 

Percurso alternativo A aplicar nos cenários real e ideal. 

Assumptions 
Assume-se que é estabelecida a conexão entre Asset e Device e Device e plataforma previamente, 
estando estes em trocas de dados permanentemente.  

Pré-condições Inicio de atividade deve ser executado antes deste Use Case. 

Pós-condições 
O armazenamento dos dados terá de ser mantido de forma permanente para que possam ser 
detetadas anomalias nos valores medidos. 

Requisitos não funcionais 
relacionados 

{U.C.10.1} RNFO2;RNFO3;RHFO4;RNFP4 

{U.C.10.4} RNFO5 

Ator(es) Production Manager, Operator 
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Cenário Real Exemplificativo para alerta de temperatura 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Enviar instruções para solucionar anomalia

Receber alertas

Production Manager

Operator

Executar instruções para solucionar anomalia

Figura 88 - {Use Case} Cenário Real exemplificativo para alerta de temperatura 
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2.2 Validar autenticação
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2.Efetuar Autenticação (password) 

2.1 Verificar Autenticação

3.Efetuar Autenticação (email) 

4.2 Validar autenticação

8.Logout 

8.1 Sessão Terminada

Operator

4.Efetuar Autenticação (password) 

4.1 Verificar Autenticação

Asset Device

6.Enviar os dados dos Devices á Plataforma

5. Enviar dados de telemetria aos Devices

6.1 Armazenar os dados

5.1 Converter os dados

7.1 Enviar alerta de temperatura máxima

7. Identifica temperatura máxima do Asset atingida 

7.2 Identificar solução da anomalia

7.3. Indicar ordem para aumentar o caudal de lubrificante

7.4 Aumentar o caudal de lubrificante

9.Logout 

9.1 Sessão Terminada

7.5 Terminar execução

{UC3.1}

{UC3.1}

{UC5.5;5.6}

{UC9.1}

Figura 89 - Diagrama de Sequência do Cenário Real exemplificativo para alerta de temperatura 
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Tabela 57 - Tabela Descritiva do Cenário Real Exemplificativo para alerta de temperatura 

Cenário Cenário Real Exemplificativo para alerta de temperatura 

Descrição 

O Production Manager começa por iniciar sessão bem como o Operator, 

Os dados provindos dos sensores permanecem em constante débito para os Devices, mediante as 
condições estabelecidas. Assim sendo, os sensores enviam dados para os Devices e estes 
encaminham-nos para a plataforma, esta monitoriza os dados dos sensores e caso ocorra alguma 
anomalia nestes valores a plataforma envia um alerta para o Production Manager. 

Neste caso os valores a analisar são relativos à temperatura da ferramenta, sendo inicialmente criado 
um filtro que estabelece o intervalo de valores que a temperatura pode assumir. Caso surja um valor 
não enquadrado nesse intervalo, então, o Production Manager é notificado com o intuito de ser 
encontrada uma solução para o problema. Numa tarefa seguinte o Production Manager comunica 
as ações que o Operator deve executar para solucionar a anomalia. Posto isto, ambos os utilizadores 
terminam sessão. 

Percurso Básico de Eventos 

1. A atividade é iniciada na plataforma através do login do Production Manager. 

2. Início de sessão por parte do Operator. 

3. Os dados são enviados do Asset para o Device.  

4. O Device converte os dados. 

5. O Device envia os dados para a plataforma. 

6. A plataforma identifica temperatura máxima atingida. 

7. A plataforma notifica o Production Manager 

8. O Production Manager identifica a anomalia. 

9. O Production Manager indica ao Operator que o caudal de lubrificante deve ser aumentado. 

10. Operator efetua a operação enviada pelo Production Manager. 

11. Operator termina sessão. 

12. Production Manager termina sessão. 

Percurso alternativo O percurso alternativo encontra-se no cenário ideal. 

Assumptions 

É assumido o início de atividade, a criação de todos os elementos necessários bem como a criação 

de um filtro para designar a temperatura máxima, estas são ações efetuadas anteriormente a este 

cenário. 

Pré-condições Início de atividade, criação de entidades, criação de Asset e Device. 

Pós-condições Não se aplica. 
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Use Cases e requisitos não 

funcionais relacionados 

{U.C.3.1} RNFA1;RNFU1;RNFU2;RNFU3;RNFU5;RNFU6 

{U.C.5.5} RNFA2;RNFS1;RNFS2  

{U.C.5.6} RNFA2;RNFS1;RNFS2 

{U.C.9.1} RNFO10 

Requisitos Funcionais do 

Sistema 

RF3.5; RF3.6 

RF7.1 

Requisitos funcionais do 

utilizador 

RF10.1; RF11.1;RF11.2;RF11.3;RF12.1;RF13.2 

Ator(es) Production Manager, Operator 
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Cenário Ideal Exemplificativo para alerta de temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 90 - {Use Case} Cenário Ideal exemplificativo para alerta de temperatura 

Plataforma 
IoT

Production 
Manager

2.2 Validar autenticação

1.Efetuar Autenticação (email) 

2.Efetuar Autenticação (password) 

2.1 Verificar Autenticação

Asset Device

4.Enviar os dados dos Devices á Plataforma

3. Enviar dados de telemetria aos Devices

4.1 Armazenar os dados

3.1 Converter os dados

5.1 Enviar alerta de temperatura máxima recomendada atingida

5. Identifica temperatura máxima do Asset atingida 

6. Identifica solução da anomalia já programada

6.1 Aumentar o caudal de lubrificante

6.2 Aumentar o caudal de lubrificante

8.Logout 

8.1 Sessão Terminada

7. Terminar execução

{UC3.1}

{UC5.5;5.6}

{UC7.2}

{UC9.5}

{UC10.4}

Figura 91 - Diagrama de Sequência do Cenário Ideal Exemplificativo para alerta de temperatura 
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Tabela 58 -  Tabela Descritiva do Cenário Ideal Exemplificativo para alerta de temperatura 

Cenário Cenário Ideal Exemplificativo para alerta de temperatura 

Descrição 

 Neste cenário o Production Manager inicia sessão o que lhe permite consultar os dados 
dos Devices. Esta monitorização possibilita que em caso de deteção de valores fora do 
intervalo imposto anteriormente o Production Manager é notificado recebendo um alerta 
de temperatura máxima.  

Até esta tarefa o processo decorre da mesma forma que o cenário anterior, contudo, a 
diferença reside na forma de controlo da máquina. Se a plataforma estiver programada 
para a execução de determinada ação em caso de deteção de valores anómalos, esta irá 
enviar automaticamente a ação a executar para o Device e posteriormente para a 
máquina. Esta alternativa permite que o Operator não tenha que se deslocar até à 
máquina para solucionar o problema. 

Posto isto, o Production Manager termina sessão. 

Percurso Básico de Eventos 

1. A atividade é iniciada na plataforma através do login do Production Manager. 

2. Os dados são enviados do Asset para o Device.  

4. O Device converte os dados. 

5. O Device envia os dados para a plataforma. 

6. A plataforma identifica temperatura máxima atingida. 

7. A plataforma notifica o Production Manager 

8. A plataforma identifica a solução para a anomalia. 

9. A plataforma envia a solução da anomalia para o Device. 

10. O Device envia a ordem do aumento de caudal de lubrificante para o Asset. 

11. Production Manager termina sessão 

Percurso alternativo O percurso alternativo encontra-se no cenário real. 

Assumptions É assumido o início de atividade, a criação de todos os elementos necessários, a criação 

de um filtro para designar a temperatura máxima bem como a criação de rules para 

definir as ações a executar no Asset.  

Pré-condições Início de atividade, criação de entidades, criação de Asset e Device, criação de filtros e 

rules. 

Pós condições Não se aplica. 
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Use Cases e requisitos não 

funcionais relacionados 

{U.C.3.1} RNFA1;RNFU1;RNFU2;RNFU3;RNFU5;RNFU6 

{U.C.5.5} RNFA2; RNFS1; RNFS2 

{U.C.5.6} RNFA2;RNFS1;RNFS2 

{U.C.7.2} RNFO2; RNFO5; RNFO12; RNFS4 

{U.C.9.5} RNFO5; RNFO10 

{U.C.10.4} RNFO5 

Requisitos Funcionais do 

Sistema 

RF3.5; RF5.2 

RF7.5; RF8.4 

Requisitos funcionais do 

utilizador 

RF10.1; RF11.1;RF11.2;RF11.3;RF12.1;RF13.2 

Ator(es) Production Manager 
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ANEXO VII – ARTIGO CIENTÍFICO 

   O presente anexo visa ilustrar o artigo científico submetido na International Conference on 

Intelligent Systems (IS) 2018. A temática abordada visa a análise aos modelos de referência RAMI 4.0 e 

IIRA, a sua interoperabilidade e estratégia arquitetural.  
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Abstract—Manufacturing is one of the European economy 
main pillar. Technological advances in fields such as computing, 
sensorisation, digitization, etc., changes in market behavior, value 
chains importance, brought new challenges to industrial 
production. Therefore, it requires the increase of flexibility, 
autonomy and adaptability of industrial systems and their 
interconnection to all other resources and integration into value 
chains. Those challenges are the main goal of Industry 4.0 vision. 
It emphasizes the idea of a total transformation of industrial 
production through the fusion of digital technology and the 
internet with the conventional industry; by digitally connect 
everything in and around the manufacturing operation. For that 
reason, it is crucial and urgent to prepare the national industry for 
this announced change, developing the knowledge, tools, and 
methods, to assist the manufacturing industry in the required 
digital transformation, to remain sustainable and competitive in 
the international context. In order to support manufacturing in the 
context of industry 4.0, the adoption of an architecture reference 
model is crucial, in order to allow the digital connection between 
all the manufacturing operations. However, there are several 
reference models proposed by different entities and industrial 
groups. The focus of this paper is to present our analysis of I4.0 
reference models, RAMI4.0 and IIRA, in order to contribute to the 
verification of the suitability of the combined use of those models 
to achieve an enriched IIoT ecosystem. 

Keywords—Reference Models; RAMI4.0; IIRA; Architectures 

I. INTRODUCTION  
SME value chains are usually geographically distributed 

and depend on the acquisition and exchange of complex 
information, such as existing material flows as well as the 
availability of real-time data on the production rate. Managing 
all available information becomes virtually impossible, as the 
support systems for this task are non-existent or inefficient. 
Thus, it is urgent to develop new methodologies and systems 
that aim to reduce the complexity of current manufacturing 
management systems, exploring the adequacy to the cyber-
physical systems whose developments are beginning to reveal. 
These systems need to make use of ubiquitous tools that support 
collaboration among value chain partners and are supported by 
advanced technical information management systems that meet 
global and local manufacturing requirements. This holistic 
approach should enable us to optimize the use of manufacturing 
assets and to respond more quickly and efficiently to unforeseen 
changes in the production process, thereby bringing the real-
digital binomial to a better tune. 

Thus, the development of methods for integrated control and 
robust optimization of continuous processes is fundamental to 
support production teams in monitoring variables and detecting 
events and situations that may affect performance, power 
consumption or reliability of the systems manufacturing. In 
their technological component, these methods should ideally 
make use of the latest developments in sensor technology, 
intelligent systems design, embedded systems, cognitive 
technologies, advanced control and should be in line with the 
main I4.0 reference models. 

The combination of the acquired information and the 
management of all these aspects in a global perspective is 
closely linked with the usage of the concept of Cyber-Physical 
Systems (CPS). These CPS architectures, by enabling an 
integrated view of all production systems, will actively 
contribute to dynamic and continuous improvement of design, 
configuration, monitoring and maintenance of manufacturing 
operational capacity. Consequently, in order to respond to the 
requirements of an approach that integrates all manufacturing 
processes and supply and distribution chains, concepts such as 
the continuous collection of data using IoT technologies, 
resource virtualization, and development of architectures for 
processes interoperability (intra and extra unit of production) 
must be widely explored. 

This work was performed under an umbrella project called 
“PRODUTECH-SIF – Soluções para a Indústria do Futuro” 
(Solutions for the Industry of the Future) focused in equipping 
the manufacturing industry, to meet the challenges and 
opportunities of the 4th industrial revolution. This study was 
performed to support the definition of an architecture for the 
PRODUTECH-SIF network, in order to propose the 
formalization of the technical architecture by combining the 
best technological advances of the reference architectures 
analysed with a view to the realization of an adaptive 
management system for dynamic and heterogeneous 
environments. Therefore, based on the literature, in order to 
verify the suitability of the combined use of the reference 
models, the paper describes Industrial Internet Reference 
Architecture (IIRA) and Industrie 4.0 Reference Architecture 
Model (RAMI 4.0), their interoperability and complementarity. 
These two models, allow to respond to the fourth industrial 
revolution. However, IIRA is focused in the cross-domain and 
interoperability in IIoT, and RAMI4.0 is focused on creating a 
connected manufacturing value chain. Therefore, their 
interoperability and complementarity will respond to a more 
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complex ecosystem, in terms of application to a diverse 
business domain beyond manufacturing, and improving 
efficiencies at each stage of the asset lifecycle.      

The remainder of the paper is organized as follows. Section 
2 presents the studied reference models, IIRA and RAMI4.0, 
and Section 3 describes their interoperability. Section 4, 
presents the requirements of the project manufacturing 
management systems, and Section 5 presents the architectural 
strategy definition, based on the reference models and the 
project requirements. Finally, Section 6 presents the paper 
conclusions. 

I. IIRA AND RAMI4.0 REFERENCE MODEL 
The increase of the IoT (Internet of Things) adoption and in 

particular the IIoT (Industrial Internet of Things) lead to the 
definition of Industry 4.0 reference models. The IIC (Industrial 
Internet Consortium) and the I4.0 (Plattform Industrie 4.0), 
provide two architecture reference models, Industrial Internet 
Reference Architecture and the Industrie 4.0 Reference 
Architecture Model. Those models are aligned with the creation 
of Industrial Internet systems and cyber-physical systems as 
fundamental building blocks for Industrial Internet.    

A. IIRA 
The IIRA is an architecture reference model defined by the 

IIC. This reference model describes an open architecture to IIoT 
systems. It extends the applicability in the industry to drive 
interoperability, map applicable technologies, and guide 
technology and standard development. 

IIRA is modeled in four layers, classifying and aggregate 
stakeholders and their needs in four perspectives [1], [2]:  

● Business - focus on the stakeholders’ identification, 
their vision and goals to establish the IIoT system, and 
the identification of how to achieve those goals by 
mapping them to the system capabilities.      

● Usage - focus on system usage expectations, by 
representing the activities that should be executed to 
deliver the intended business goals. 

● Functional - describes the structure of the functional 
components and the interactions and relations between 
them and external systems. 

● Implementation - focus on the identification of the 
technologies required to implement the functional 
components. 

B. RAMI4.0 
The reference architecture model defined by Plattform 

Industrie 4.0, RAMI4.0, describes the crucial aspects of 
Industrie 4.0 [3]. RAMI4.0 is structured in a three-dimensional 
reference architecture model, composed by the following 
dimensions: 

● Hierarchy Levels, based on the IEC 62264 standard, 
details the functional and responsibility levels that 
support a smart factory (Connected World, Enterprise, 
Work Centers, Station, Control Device,  Field Device 
and Product);  

● Life Cycle & Value Stream, based on the standard IEC 
62890, to aggregate the product life-cycle;  

● Layers: represents the decomposition of the 
architecture in several perspectives representing the 
physical entities (business, functional, information, 
communication, integration and asset). 

Based on this three-dimensional structure RAMI achieves the 
ability to aggregate all the information of the productive chain.  

II. IIRA AND RAMI4.0 INTEROPERABILITY 
Interoperability can be defined as the communication of 

different information technology systems with software 
applications in order to make information exchanges providing 
a higher functional level to the system. There are several types 
of interoperability [4], such as: 

● Technical interoperability focused on the ability to 
exchange information using information protocols; 

● Syntactic interoperability focused on the usage of 
communication protocols to enable data exchange 
using specified formats; 

● Semantic interoperability is concerned to the 
interpretation of the exchanged data to produce the 
required results by both systems; 

● Conceptual interoperability is related with the 
definition of an independent implementation model; 

● Business interoperability is focused on the definition 
of cooperation between companies and partners, 
supported by IT systems in order to create value. 

  The interoperability between the RAMI and IIRA reference 
models has been discussed, allowing the industry to assess if 
their asset implementations result in a high-level integration 
performance between the two architectures. 

IIRA has developed several testbeds to demonstrate real-world 
industrial internet solutions implementations [2], [5]. Each 
testbed represents a specific use case where industrial internet 
technologies are being applied in order to increase the asset 
efficiency value chain. To seek the interoperability and to derive 
an architectural strategy for the implementation of technology 
that responds to the guidelines of both reference architectural 
models, the testbeds could be mapped to the three RAMI axis. 
The mapping between the testbeds and RAMI also allows the 
identification of the applicability, in the industry, of an 
accelerated adoption of the fourth industrial revolution benefits.    

A. Testbeds 
IIRA is seeking answers in multiple industry domains, such 

as energy, transportation, and manufacturing. RAMI seeks to 
provide answers to the entire value chain of the manufacturing 
domain. RAMI, however, intends to provide answers to the 
entire value chain of the manufacturing domain. 

 IIC has developed twenty-six testbeds, in which two of them 
are focused in the manufacturing domain and value chain: the 
Industrial Digital Thread (IDT) and the Asset Efficiency (AE) 
Testbed.     

B. Industrial Digital Thread 
The IDT [4] testbed goal is to maximize through the 

digitalization, the efficiency, flexibility, and automation of 
manufacturing processes and procedures, focusing on the 
entire product lifecycle. The main motivation for the IDT 
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implementation arises from the need to understand the 
origin and frequency of problems and to understand the reason 
of suppliers’ components assembly difficulties.  

This testbed, in a first phase, focused on the establishment 
of an architecture, connectivity and addressing of a use case to 
study premature wear [5]. It is also intended that this testbed 
will support several use cases in the scope of manufacturing, 
services, and optimization of the supply chain [5]. 

IDT covers the entire product lifecycle from its conception 
to its application, expands the hierarchical levels of RAMI 4.0 
architecture of the product aligned with an I4.0 view. It provides 
a digital certificate of the product as it progresses between the 
development and prototype phases until it is transferred to 
production.  

1) Digital Thread 
The digital thread approach is associated with data flow 

throughout the product lifecycle and the value chain. It allows 
to transmit and share information in the production system 
quickly and safely, generating data to support decision-making, 
establishing requirements and improving the prognosis and 
control of the manufacturing process [6], [7].  

The digital thread term refers to information that is 
generated and stored in the manufacturing process of an item. 
This highlights the interoperability that must exist throughout 
the value chain, the improvement of resources to test the 
products and reduce the costs of the manufacturing processes 
[8]. Thus, designers, manufacturers, and users can transfer 
information using the same language with the ability to access 
information from all stages of the production process chain [9]. 

B. Asset Efficiency 
Another testbed in the manufacturing domain and value 

chain is the Asset Efficiency. This testbed responds to the lack 
of real-time data analysis, the lack of information from other 
systems and the absence of a general focus on other aspects of 
efficiency such as energy, use, maintenance, and performance. 
It intends to gather information from efficient assets with real-
time accuracy for decision-making [4], [10]. 

Asset can be a product, a system, component or part of a 
component of a system; it is an object with value for the 
company [1], [4]. It is critical to the manufacturers and 
operators to access data related to the asset performance, to 
assess the product efficiency [4]. 

AE is a vertical testbed that can be applied in several 
solutions, focused on the product and covers all the layers of the 
hierarchy levels of RAMI 4.0. It enables monitoring, control 
and optimization of the product taking into account operational 
efficiency and performance.  

1) Digital Twin 
Associated with the AE testbed, the digital twin concept 

emerges. It means the ability to get a virtual representation of 
the elements and dynamics of how the components of an 
Internet of Things system operate and develop throughout the 
life cycle.  

 The concept of "twin" appears on the NASA Apollo 
program when two identical spacecraft were built. One of the 

spacecraft was created to replicate the conditions and behavior 
of the spacecraft in space. In this way, it was possible to 
simulate the critical situations occurred in space, in order to find 
solutions to help astronauts solve problems. Therefore, a 
prototype used as a real-time simulator of the system can be 
seen as a "twin" [11]. 

 Through digital twin, it is possible to reduce the production 
cycle time, and new products introduction time, due to its ability 
to collect and evaluate information continuously [12]. A digital 
twin can provide the interaction between all components of the 
production cycle [13], and allow to validate its tasks before 
proceeding to the physical production order, for instance, 
through the simulation of robot movements in basic processes, 
such as drilling objects or positioning of parts [11]. 

C. Testbeds Integration in IIRA and RAMII4.0 
The Digital thread connects every phase of the product 

lifecycle, from design to the final use. This communication 
channel provides the information needed by the digital twin to 
carry out analyzes in order to optimize the whole process [13]. 
Digital twin is associated with virtual replication of the asset 
while the digital thread allows connection of the entire life cycle 
and value chain [4]. 

The concept of digital twin or virtual representation of an 
asset is similar to the RAMI4.0 administration shell, and the 
digital thread concept is related with the asset lifecycle and the 
manufacturing value chain in RAMI4.0 [4]. 

The administration shell can be an IT system capable of 
converting a non-compliant I4.0 object into a compliant one. It 
virtually represents an asset, its lifecycle, and functionalities. 
The assets presented in these testbeds, share functionalities of 
I4.0 components, and therefore they can be considered I4.0 
compliant.      

IIRA and RAMI4.0 are I4.0 reference models, describing 
methods to develop industrial architectures. These reference 
models can be seen as reference architectures, however, not for 
a specific system [1]. IIRA encompasses several industrial 
domains while RAMI4.0 is focused on manufacturing. In 
industry, is required the interaction between several domains in 
which manufacturing is included.  

In [4], the author presents a mapping between the testbeds 
IDT and AE with the RAMI4.0 IT structure (I4.0 components), 
and the IIRA functional domains (Fig.1). It shows that AE 
testbed is focused in one instance or the finished product of the 
asset in production, expanding only the hierarchical levels of 
the device or product. While IDT testbed is focused on the entire 
product lifecycle, from design to deployment, expanding the 
hierarchical levels from Product to Enterprise, which is more 
aligned with the I4.0 context [4]. Since RAMI 4.0 and IIRA 
provide their functionalities as services by implementing a 
service-oriented architecture (SOA), IDT and AE testbeds 
(SOA testbeds), are semantically interoperable from a 
functional point of view between the two architectures.  

Fig.2 details the comparison of the functional mapping 
between RAMI4.0 and IIRA. The combination of these two 
approaches may result in a cooperative model, which seeks the 
best design, with a view to the interoperability of systems. 
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A. Functional Mapping and I4.0 Requirements 
In the literature, IIRA functional domains are mapped into a 

three-tier architecture. This architecture allows relating the 3-
tiers to the layers of the IIRA functional level, which in turn 
maps with the RAMI layers, obtaining in this way an 
implementation architecture with the relevant communication 
networks associated to each tier (Fig.3). The communication 
protocols OPC-UA and TLS allow the connection between the 
different layers of the architecture, one of which (edge tier) 
refers to the components or assets endowed with an I4.0 virtual 
representation and therefore it is necessary the implementation 
of an administration shell. 

RAMI 4.0 describes the requirements of an administration 
shell that can reside in an IT system, which converts non-I4.0 
objects into compliant ones. This shell contains the virtual 
representation of an asset, its lifecycle, technical features, and 
can also include procedures for integrating sensor data and 
monitoring conditions and capabilities. Fig.4 shows the 
schematic of an I4.0 component and the schematic of an I4.0 
compatible component at the IDT and AE testbeds level. An 
I4.0 component can be any object (whether this consists of 
sensors, hardware, actuators, mechanical and electronic 
systems, etc.), which must be able to communicate with the 
system, ensuring the exchange of necessary data.  

I4.0 components are associated with six requirements that 
must be met by each I4.0 object of the system [14]. The first 
requirement is related with the interoperability between 
components, which due to their diversity, leads to the existence 
of numerous types of data, making necessary to integrate all 
formats. Additionally, it proposes compatibility between old 
data and recent data, guaranteeing the information 
standardization. The second requirement is the Global Unique 
Identification, that allows the communication between I4.0 
components and the system, using a unique identifier, 
associates the components with the generated information. 
Another requirement is Data Availability. It is focused on the 
availability of data to all actors in the I4.0 system, which is 
complex given the several privacy policies and hierarchy levels. 
Standardization Compliance is another requirement and arises 
by the given need to establish communication protocols 
between layers such as OPC-UA. The incorporation of different 
components into the system, according to the manufacturing 
control system, creates the need to use different protocols, 
which prevents the interoperability between them. This 
requirement aims to achieve a unification of the protocols, 
facilitating the communication between components, since 
more standards are implemented more difficult is the 
interoperability between them. Integration is a requirement that 
highlights the difficulty of vertical and horizontal integration of 
I4.0 components. Since these can have a constantly changing 
interaction due to communications or reconfigurations of the 
asset, it is intended that when adding, removing or replacing, or 
reconfiguring a component, these actions do not change the 
production process. In order to achieve this objective, a 
consistent data model must be adopted, which facilitates the 
integration of I4.0 components. Finally, the Multilinguality 
requirement ensures the applicability of the I4.0 system to any 

community by reducing learning time and leading to a rapid 
adoption of Industry 4.0 (Fig.5). 

B. Manufacturing Digitalization  
IIoT aims to connect assets, machines or control systems, 

with information systems, people, and business processes, and 
can be applied to various industrial sectors. Digitalization 
enables the application or adaptation of the latest information 
technologies in the operational and manufacturing domains. 
Smart manufacturies can take advantage of IIoT integration as 
an integral part of the manufacturing processes digitization. 

The digitalization of automation systems and manufacturing 
processes such as MC (micro-controller), PLC (programmable 
logical controller), ERP (enterprise resource planning), PLM 
(product lifecycle management), MES (manufacturing 
execution system) and CAD (computer-aided design) emerged 
as part of the holistic process [15]. The emergence of the 
Industrial Internet, industrial analytics, cyber-physical systems 
(CPS) and artificial intelligence provided an advance in 
manufacturing, allowing the possibility to orchestrate and 
optimize business processes. Several organizations have 
established digital processes in order to achieve a 
comprehensive approach. This approach brings together the 
processes at the product level, the value chain, the asset, with 
MES (Manufacturing Execution System) as the result of 
crosschecking the data from the product simulation with the 
value chain. 

The value chain consists of ERP features and which includes 
production orders, production planning, material orders, and 
inventories, among others. Through this tool, it is possible to 
optimize and swiftly respond to the market through the mass 
production capacity improvement. In response to the need to 
produce complex products in short innovation cycles, PLM 
enables the introduction and diversified production capacity. 
The MES lies between the value chain and the product chain. 
This allows the management of actual manufacturing processes 
and the main asset of manufacturing companies. Through MES 
is intended to achieve, with low cost, high performance and 
quality, through optimization of production resources. Asset 
Chain is focused on establishing, operating and monitoring 
industrial assets in operational layouts, whether they are more 
complex and high-value manufacturing machines or equipment. 
These types of equipment are installed and put into operation by 
their manufacturers, which become the product of the creation 
of value in the Asset Chain of the industry, through the 
optimization of its operation and maintenance. [15] 

The different phases of the product lifecycle, asset chain, 
and value chain imply the use of different software tools, 
models, and data representations. Smart manufacturing 
integrates and connects these tools to increase automation, 
responsiveness and process efficiency, as well as reduce human 
error. Process digitalization extends the product lifecycle 
beyond the factory, expanding into the customer's operating 
environment. Digital Thread enables the integration of 
production functions along the product chain and product data 
into digital models. [16] 
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Fig. 1.Three-Tier architecture and IIRA functional domains [4]

 

 
Fig. 2. I4.0 Components and Administration Shell (based in [3] and [4])  

Fig. 3. I4.0 Compatibilization of an I4.0 component 

The relevant data of a product can be obtained through the 
Digital Thread. From the data, it can be obtained common 
specifications between product instances, production, operation 
and maintenance data of the product. It allows creating models 
for individual products, called digital twin, reflecting the current 
status and history of the product in the lifecycle. The capacity 
and performance of the product can be obtained by the digital 
twin, allowing to identify failures through performance analysis 
and simulation. It is possible to optimize the manufacturing, 
fault detection, and diagnostics, and enable product design 
improvement and predicting product maintenance. MES, based 
on the analyzed information, can optimize the production and 
resources management, and support the digital twin update as 
the products are manufactured. Obtaining data on industrial 
assets is the IIoT main focus, and it is now possible to gather 
information from the analysis of a large amount of data 
collected through the connectivity established in the system. 
From a business point of view, predictive industrial analysis can 
be considered fundamental, since in I4.0 the data and analysis 
of these are one of the mechanisms that allow the creation of 
intelligent processes and thus obtain an informed business 
strategy and optimize the system. [15], [16] 

I. MANUFACTURING MANAGEMENT SYSTEMS 
REQUIREMENTS 

The definition of a high-level architecture and project, are 
steps on making consistent decisions in a project area and on 

the multitude of project possibilities, expanded by the domains 
in their various settings and in the multiple combinations of 
choices in an area that always remains in part to be explored. In 
the case of designing an IIoT system, it is inevitable that part of 
the design area remains to be explored. When applying a 
reference model to a real IIoT system, it is always advantageous 
to have a broad view of the possibilities of parameterization of 
the project and its constraints in identifying, describing and 
solving problems related to scenarios and use cases.  

For this purpose, the industrial scenario requirements of the 
project must include: 

● Data available from the ERP and the Production and 
Management Support System; 

● Sensing (SmartObject) available for measurement and 
availability of operations values. 

 Additionally, there may be added other equally important 
requirements: 

● Establishment of adequate conditions for the 
networking of production systems, their respective 
industrial equipment, and business information 
systems, to ensure interoperable, coordinated and/or 
integrated operation; 
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● Architectures and reference solutions identification 
and characterization to support the realization of an 
integrated network production environment; 

● Exploitation of information made available from 
innovative cyber-physical production systems; 

● Access and update the cloud manufacturing 
information required by the equipment. 

I. ARCHITECTURAL STRATEGY DEFINITION 

A. Three-Tier Architecture Pattern 
An IIoT system implementation to be considered consistent, 

it should follow a validated architectural pattern. An 
architectural pattern allows the specification of the fundamental 
structure of a system, and all the development activities are 
oriented by this structure [17]. It is a simplified and abstract 
visualization of part of an IIoT system implementation that is 
common to many of these systems. 

There are several architectural patterns that can be 
considered by an IIoT system, for instance, Three-tier, 
Gateway-Mediated Edge Connectivity; Layered Databus. This 
work will consider the Three-tier architectural pattern since it 
does not exclude multiple implementations of the same layer or 
multiple connections between layers, although each of them is 
represented once.  

The Three-Tier Architecture Pattern, is composed by three 
layers: edge tier, platform tier and enterprise tier.     

The Edge Tier [4] gathers information from edge nodes such 
as assets, sensors or controllers of the system using the network. 
Edge nodes can communicate with edge gateways thus leading 
the data to other networks. In the IDT testbed, the edge tier 
encompasses all the assets, firewalls and devices that integrate 
the digital thread, providing data related to the asset 
performance and state that feeds the digital thread. Regarding 
the AE testbed, the asset is integrated with sensors gathering 
state data regularly and sent to Big Data management platform 
for further predictive analysis of the data.  

Platform Tier is the layer between the Edge and the 
Enterprise Tier. This layer receives information from the Edge 
or Enterprise Tier, processes it and forwards the information to 
the other layer. The Platform Tier integrates the assets, the data 
analysis, and Big Data platform to create dashboards, alarms, 
notifications, etc.. In IDT and AE testbeds, the platform could 
be an IoT system with data transaction supported by machine-
to-machine communications. 

Finally, Enterprise Tier implements domain-specific 
applications associated with an asset or factory, as well as 
decision support systems and interfaces for end-users or 
specific domain users. This layer receives data from both the 
edge layer and the platform and sends control commands to both 
tiers. 

The three layers of the architecture are connected through 
three different types of networks [2]: proximity network, access 
network, and service network. The proximity network intends 
to connect the edge nodes such as sensors, actuators, assets, etc., 
to one or more clusters. The clusters are combined to a gateway 
that connects to other networks. The Access Network allows 

data connectivity and data flow control between the edge and 
platform layers. The service network allows the connectivity 
between the platform tier and the enterprise tier services, and 
within each tier. 

This pattern maps the functional domains or IIRA functional 
view, the main components such as platforms, applications, 
management services, etc. Each layer implements a functional 
domain: the control domain is implemented by the edge tier; the 
operation and information domains are implemented by the 
platform tier; the application domain and business rules are 
implemented by the enterprise tier. 

B. Architectural Strategy 
Based on the analyzed literature [2], [4], it is possible to 

identify that there is an attempt to map this standard architecture 
to the IIRA functional domains, which in turn are interoperable 
with the three RAMI axes, in the AE and IDT testbeds. Fig.6 
shows the mapping of IIRA and RAMI4.0 interoperability, in 
the project context.  

The edge tier includes the manufacturing assets, the edge 
devices and edge gateways (a SmartObject to be developed in 
the project, and OEM I4.0 industrial device) which constitutes 
the control domain. The platform tier comprises analytical data 
and Big Data, which composes the information domain, 
together with the IIoT platform, implementing the operations 
domain. In the project, the operation domain is composed by a 
M2M platform that comprises a M2M NoSQL database and an 
Application Enabler.  The enterprise tier achieves the 
application domain, which comprises web portals and user 
interfaces (ERP, MES) that support communication with the 
edge and platform tiers; and the business domain that 
implements the business layer and functions, which comprises 
web portals and end-user and business interfaces. 

The figure also shows the relevant communications and data 
transfer associated with each tier, using TLS protocols. The 
proximity network connects the edge nodes to the gateways; the 
access network connects the edge and platform tiers using the 
HTTP and MQTT communication protocols; and the service 
network connects the services of the platform with enterprise 
services using HTTP, MQTT and AMQP.  

II. CONCLUSIONS 
This document presents the results of the study on the 

reference models, to be adopted in the context of the 
Produtech-SIF project. RAMI4.0 and IIRA reference models 
were identified, characterized and analyzed, based on the 
manufacturing management systems goals offered by the 
members of the project. First, RAMI4.0 and IIRA were 
described, followed by an evaluation of their interoperability 
and the mapping of the Industrial Digital Thread (IDT) and the 
IIRA Asset Efficiency (AE) testbed with the RAMI4.0 three 
axes representation. The study establishes mappings between 
the RAMI4.0 IT Layers (which define the IT structure of an I4.0 
component) for the IDT and AE testbeds and the IIRA 
functional domains and between these and the three-tier 
architecture pattern. This architecture and digital twin and 
digital thread concepts that are integral to IDT and AE testbeds 
allow us to conclude that the assets and objects that focus on 
those testbeds satisfy the requirements of an I4.0 component. 
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Fig. 1. Architectural strategy based on 3-tier architecture pattern and IIRA and RAMI 4.0 interoperability 

Based on the industry scenario it is possible to obtain the 
high-level requirements of the system by focusing on the project 
objectives. Finally, one of the standard architectures of the IIoT 
system, the Three-Tier Architecture, stands out as the starting 
point for the construction of an architectural strategy that 
associates the IIRA Implementation viewpoint with the 
RAMI4.0 Integration Layer. 

As future work, the technological architecture will be 
implemented and, in a first phase, capacity tests to the cloud 
interoperability platform (operation domain) will be performed.  
In a second phase the IIoT Platform use case of the Operation 
Domain (Fig.6) will be developed, integrating an I4.0 
component and an edge gateway SmartObject with the IIoT 
platform concerning the control an operation domain. 
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