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Resumo: A Indústria 4.0 é um movimento que contempla 

a produção industrial com a personalização dos produtos 

produzidos em grande escala, assim como a integração 

do sistema industrial e outros sistemas empresariais. Para 

isso é importante um padrão de comunicação aberto que 

permita que todos os sistemas interoperem. O padrão de 

comunicação OPC-UA permite a interoperação entre 

diferentes elementos, e o objetivo deste trabalho é 

explorar o uso deste padrão em uma célula de manufatura 

avançada desenvolvida.   
1. Introdução 

A quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, exige 

uma integração entre o mundo físico e virtual através de 

sensores e uma rede no qual toda a fábrica deve estar 

conectada [1]. O intuito é transformar e otimizar o contato 

direto do ser humano com os sistemas de produção 

através do software MES, PLM e ERP, responsáveis pelo 

controle completo de uma célula de manufatura avançada 

(ou 4.0). Para que se tenha acesso ao que ocorre em 

tempo real nos equipamentos da produção, deve haver 

um padrão de comunicação aberto para interoperação 

entre equipamentos e software. Este padrão é o OPC-UA, 

especificado com base em uma arquitetura cliente-

servidor, tem capacidade de modelar a informação 

conforme suas especificações, promovendo a 

comunicação desde dispositivos embarcados até 

estruturas baseadas em solução em nuvem. Sua principal 

característica consiste em organizar as linhas de fluxo de 

dados que podem existir na rede de uma célula 4.0 através 

do encapsulamento de objetos que permite uma escala de 

rede e a interoperabilidade, dando modularidade a célula 

[2].  

2. Metodologia 
Este trabalho foi desenvolvido durante o projeto de 

uma célula 4.0 apresentado na EXPOMAFE (Feira 

Internacional de Máquinas-Ferramentas e Automação 

Industrial) de 2017, organizado pela ABIMAQ ( 

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos) e planejado pelas instituições SENAI, 

Centro Universitário da FEI e Instituto de Tecnologia 

MAUÁ, onde o padrão de comunicação OPC-UA foi 

utilizado para comunicação entre todas as máquinas e 

aplicações que compuseram a célula de manufatura. A 

célula teve como função produzir um amplificador de 

som para smartphones com algumas opções de 

customização, que permitiam ao consumidor, além de ter 

um amplificador de acordo com o tamanho de seu 

aparelho, escolher entre três opções de cores e 

personalizar com nome ou alguma escrita a sua escolha. 

Ela era dividida em 8 módulos: entrada; usinagem; 

soldagem; posicionamento; gravação 1; gravação 2; 

montagem com entrega; e saída. Todos os módulos se 

comunicavam em OPC-UA com o servidor que abrigava 

os software MES, PLM e ERP, evidenciando a 

característica cliente-servidor do padrão.  

3. Resultados 
As capturas de dados realizadas através do Wireshark 

mostraram os serviços, estrutura utilizada para troca de 

mensagens entre cliente-servidor de acordo com a 

especificação do padrão OPC-UA. Dentre os mais 

importantes, destacaram-se pela frequência de utilização, 

os serviços com função de construção do canal de 

comunicação entre cliente e servidor, serviços com 

função de estabelecer parâmetros correspondente a 

segurança no transporte de dados e serviços com função 

de escrita ou leitura de dados.  

Utilizando os serviços para mensagens, o Módulo de 

Usinagem e o servidor, composto pelos software MES, 

PLM e ERP formaram o canal de comunicação com o 

maior fluxo de dados da célula. Este resultado já era 

esperado devido à grande quantidade de equipamentos e 

processos que envolvia o Módulo. Outros grandes fluxos 

de dados ocorreram na comunicação entre os Módulos de 

Soldagem e Montagem e o servidor, ao contrário da 

comunicação entre o Módulo de Entrega e o servidor 

devido à baixa quantidade de processos. Foi possível 

também observar um padrão na quantidade de pacotes 

trocados por tempo por toda a célula apesar de não haver 

um intervalo de tempo fixo. 

 
Figura 1 – Arquitetura de Comunicação. 

4. Conclusão 
 O experimento realizado permitiu estudar todas 

as mensagens do padrão OPC-UA e se pode verificar que 

o padrão atende aos requisitos de escala e 

interoperabilidade necessárias a uma célula 4.0, 

composta por equipamentos e software de diversos 

fabricantes. Devido ao OPC-UA possuir uma forma de 

modelagem de dados para interoperação entre elementos, 

foi possível constatar que não foi necessário alterar a 

forma de programação dos equipamentos da célula 4.0 

para se adequarem ao padrão estudado, o que comprova 

uma das principais funções do padrão OPC-UA. 

Portanto, o OPC-UA é habilitado para ser o padrão de 

comunicação utilizado pelas indústrias que 

acompanharão a quarta revolução industrial.   
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