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1712 – Indústria 1.0
Thomas Newcome constrói  a 1ª. Máquina

1870 – Indústria 2.0
Eletricidade é introduzida na Produção Industrial

1969 – Indústria 3.0
Lógica Programável 

HOJE – Indústria 4.0
Extensa Comunicação entre “coisas”, 
Pessoas e Serviços



CONCEITOS

IoT (Internet of Things)

“Conjunto de soluções que combinam dados 
capturados de sensores, atuadores e sistemas, 

permitindo a criação de novos negócios...”



“Qualquer dispositivo (device) que se possa 
comandar remotamente (ligar, desligar, 

alterar estado, ...)” 



IoT

“Qualquer equipamento (device) que seja 
passível de comandar, telemetrar, 
gerenciar e medir remotamente...”



Fluxo de um Projeto IoT



Ciclo de vida da IoT 

2.Projeto

3.Engenharia 
dos Sistemas

4.Configuração 
e Construção

5.Verificação e 
Testes

6.Instalação e  
Uso

1.Diagnóstico





IIoT

IIoT (Industrial Internet of Things)

“Aplicação da IoT na Indústria...”



IIoT (Industrial Internet of Things)

“Grupos de dispositivos digitais inteligentes 
(sensores industriais) que coletam e 
transmitem dados pela internet...”



IIoT

IIoT = f (o que irá acontecer) 

Fornece uma camada de inteligência, de
aprendizado de rotina (ações humanas) e
aprendizado não rotineiro (ações de automação) a

um conceito de PROGNÓSTICO, com grande 
impacto no uso de tecnologias na indústria.



Informação

É a base da IIoT

A informação é composta pela tríade: 

✓Conexão a qualquer hora; 

✓Conexão em qualquer lugar; 

✓Conxão a qualquer coisa.

(Anytime, Anywhere, Anything)



Digitalização

• Cria um novo modelo do setor. 

• A digitalização de dados de máquinas, processos e 
dispositivos complementam a camada operacional 
de uma planta industrial. IoT é a técnica que permite 
conectar informações do dispositivo na rede. 

• Isso permite, dentro da Indústria 4.0, a interconexão 
de dados e sistemas, para alcançar a completa 
interoperabilidade da planta industrial: chamada de 
DIGITAL PLANT.



E2E

E2E (End-to-End)

“Conjunto de tecnologias que 
permitem Sistemas COM Fio e 
SEM fio se comunicarem com 

outros dispositivos que 
possuam a mesma habilidade”



E2E Cadeia de Valor



M2M Machine-To-Machine

São aplicações construídas sobre uma rede de 
objetos conectados.

A comunicação entre os objetos facilita a coleta 
de dados para futura análise, tomada de decisão 
quanto:
• Economia de energia
• Eficiência nos processos
• BPM
• Controle de riscos (contaminação, água, ar, ...)



Virtualização

A virtualização é um planejamento produtivo 
totalmente digital, do design à produção… ser 
capaz de trabalhar todos os cenários, mesmo 
antes que a produção real aconteça. 

Assim como a realidade aumentada pode ser 
usada como um meio para identificar status, 
realizar correções, alterar processos e outras 
ações em tempo real ...



Digital 
Twin

Combinação dos dados digitais + operação de ativos + processos = melhora das atuais e 
futuras etapas do processo industrial. 

Os digital twins são modelos virtuais de ativos físicos ou processos industriais que aprendem 
e fornecem dados continuamente

...é a ponte, a ligação entre o mundo físico e o virtual.

Cria-se com base na Industria inteligente, ou seja, utilizando as tecnologias emergentes (IIoT, Big Data, 
Analytics, Cloud, Softwares de simulação, ...)



Digital Twin

Ao unir o mundo físico e o mundo virtual, os dados são transmitidos 
de forma transparente, permitindo que a entidade virtual exista 
simultaneamente com a entidade física

Ex.: Aplicativo GE Digital se comunica com seu “gêmeo”... O gerente agora consegue ver tudo: estoque, capacidade 
fabril, tempos de ciclo produtivo e entrega em tempo real na planta de Minden, Nevada – USA.



Oportunidades (Gradener Group, 2018/2019)

2 
bilhões

10 
trilhões

5,5 
bilhões

7,2 
bilhões



Cloud Computing

Cloud Computing

“Computação em Nuvem refere-se ao uso do 
processamento, memória e capacidade de 

armazenamento de computadores e servidores 
compartilhados e interligados por meio da 

internet...”



Cloud Computing 

“...nome genérico para a computação 
em servidores disponíveis na Internet a 

partir de diferentes provedores...”



“Identificação por Rádio Frequência é um 
método de IDENTIFICAÇÃO automática através 
de sinais de rádio, recuperando e armazenando 

dados remotamente através de dispositivos 
(etiquetas RFID)”



Convergência de Dados

Data

(Big Data)

AT 
Automation 
Technologies

IIoT 
Industrial 

Internet of
Things

IT 
Information
Technologies

Significa UNIFICAR AT, TI e informações da IIoT de uma infra-estrutura que 
permite que esta UNIÃO gere valor na produção industrial com a convergência 
de dados e informações.



DIGITALIZAÇÃO e CONVERGÊNCIA

Iot IIoT
Informação nas COISAS Informação na INDÚSTRIA

Foco nos DISPOSITIVOS Foco de DISPOSITIVOS e SISTEMAS existentes

Informação vem das “Coisas” Informação vem dos “Dados”

Dados individuais Dados Estruturados

Aplicações não críticas 

(informações)

Aplicações Críticas 

(Informação + Controle)





Big Data

“... é um conceito que descreve o 
grande volume de dados 

estruturados e não estruturados 
que são gerados no tempo...”

BIG DATA NA INDUSTRIA 4.0:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=vyHzCqSxPGw

Data Center Basics
https://www.youtube.com/watch?v=UnBrZUj38oU

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=vyHzCqSxPGw
https://www.youtube.com/watch?v=UnBrZUj38oU


Big Data

Cinco V’s do Big Data:

1. Volume................... Quantidade de dados gerados

2. Variedade.......... Diversas fontes (BD, ERP, Google, Facebook, App, ...)

3. Velocidade........ Processamento e agilidade na tomada de decisão

4. Veracidade........ Verdade da Informação

5. Valor............................. Informação útil

Fonte: GeoSpatial Big Data



Fonte: GeoSpatial Big Data



Big Data

1. Udacity – Portal com diversas aulas sobre análise de dados, Machine learning e outras 
novas tecnologias com aulas de profissionais de empresas como Google, Adobe, 
Amazon, AT&T entre várias outras gigantes do vale do silício.
$$$ – Existem aulas gratuitas e pagas

2. Big data University – Excelente fonte de conhecimento. Muito completo!
$$$ – GRATUITO

3. Big data University Brasil – Versão brasileira do Big Data University.  
$$$ – GRATUITO

4. Marketing por Dados – Portal Marketingpordados - Brasil.
$$$ – GRATUITO

https://br.udacity.com/
https://bigdatauniversity.com/
https://bigdatauniversity.com.br/


Aplicações 
Comuns da IoT na 
Indústria 
Automobilística

In-vehicle infotainment: navegação, 
entretenimento.... 

Manutenção preditiva: variáveis de performance 
e previsão de benchmarks usando sensores de 
componentes operacionais ... avisos e alertas de 
manutenção antes que ocorram problemas mais 
graves;

Segurança: pontos cegos ou monitoramento de 
tráfego ...uso de redes mesh de veículos 
conectados para prever e evitar colisões;

Data analytics: analisar dados para melhorar a 
qualidade dos carros fabricados;

Monitoramento em tempo real: 
compartilhamento de dados em tempo real desde 
carros até indústrias: melhoria na manutenção e 
nos processos de manufatura;



Top 19 Estratégias para 2019/2020

1. Autonomous Things
2. Augmented Analytics
3. AI-Driven Development
4. Digital Twins
5. Empowered Edge
6. Immersive Experience
7. Blockchain
8. Smart Spaces
9. Digital Ethics and Privacy
10. Quantum Computing
11. IoT Machine Learning
12. IoT Business Model
13. IoT Energy Management
14. Communication in IoT
15. IoT Architecture (sensors, IoT Gateway, Objects, Cloud server)
16. IoT Protocols (CoAP, MQTT, XMPP, AMQP, DDS, STOMP)
17. IoT Semantics (easy data access and integration, Processing data, extracting 

data, interoperability, resource Discovery)
18. IoT Security  (Iot Device, Infraestructure, Network, new devices)
19. IoT Applications (Smart homes, Environment monitoring, Healthcare, Industrial 

aplications, Smart cars, Wearable gadgets)



OBRIGADO!
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