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RESUMO
A corrida pelos sistemas de manufatura inteligente visando aumentos de
produtividade e competitividade vem sendo anunciada por líderes de diversos países
nos últimos anos. Entre os programas governamentais estão: Industry 4.0, Industrial
Internet of Things”, “Made in China 2025” e “Factories of the Future”. Nesse cenário,
um requisito a ser cumprido pelos novos equipamentos é a sua capacidade de
autogeração de dados que indiquem, em tempo real, suas condições operacionais,
constituindo-se assim parte de um sistema ciber físico de produção. Entretanto, em
algumas empresas, o parque de máquinas é composto por equipamentos grandes e
antigos, tais como a usinagem em linhas do tipo transfer. Nesse caso, a sua
substituição para um ambiente 4.0 demanda elevado investimento, o que implicaria
em um tempo muito alto para sua amortização. Com o intuito de minorar esse
problema, é proposto no presente trabalho uma metodologia, baseada no emprego de
um multimedidor de grandezas elétricas de baixo custo, para cálculo em tempo real
do OEE (overall equipment efficiency) de uma linha de usinagem tipo transfer. Um
estudo de caso visando a validação da metodologia proposta vem sendo realizado em
uma metalúrgica, na região metropolitana de Curitiba. Os resultados alcançados até
o presente momento indicam que a técnica empregada é condição suficiente para a
identificação dos estágios de funcionamento de um processo de usinagem
possibilitando-se assim que equipamentos antigos possam cumprir, em parte, os
requisitos de um sistema ciber físico de produção e gerarem dados online para cálculo
da eficiência do equipamento e tomadas de decisões rápidas e que proporcionam
retornos financeiros para a empresa.
Palavras-chave: Internet das coisas. Máquina ferramenta. Eficiência global do
equipamento. Sistema ciber físico. KPI.

ABSTRACT
The race for smart manufacturing systems to increase productivity and
competitiveness has been announced by leaders from several countries in recent
years. Among the government programs are: Industry 4.0, Industrial Internet of
Things”, “Made in China 2025” and “Factories of the Future”. In this scenario, a
requirement to be fulfilled by new equipment is its ability to self-generate data that
indicate, in real time, its operational conditions, thus constituting part of a cyber
physical production system. However, in some companies, the machine park is
composed of large and old equipment, such as transfer type machining lines. In this
case, its replacement for a 4.0 environment demands a high investment, which would
imply a very long time for its amortization. In order to reduce this problem, this work
proposes a methodology, based on the use of a low-cost electrical multimeter, for
real-time calculation of the OEE (overall equipment efficiency) of a transfer
machining line. A case study aimed at validating the proposed methodology has
been carried out in a metallurgical plant, in the metropolitan region of Curitiba. The
results achieved so far indicate that the technique employed is a sufficient condition
for the identification of the operating stages of a machining process, thus enabling
old equipment to partially fulfill the requirements of a cyber physical production
system and to generate online data to calculate Equipment Efficiency and to provide
fast responses in order to bring financial outcomes for the company.
Keywords: Internet of things. Machine tool. Overall equipment efficiency. Cyberphysical system. KPI.
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1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, várias iniciativas industriais, tais como: “Industry 4.0,
Industrial Internet of Things”, “Made in China 2025” e “Factories of the Future”
vêm sendo anunciadas por diferentes líderes governamentais e industriais. Para
Liao et al. (2017), há um aumento gradual do número de conferências
relacionadas à Industria 4.0 de 2013 (5 conferências) para 2015 (63
conferências). Em sua análise, as palavras-chave relacionadas a este tema
foram agrupadas em 56 classes, sendo as 51 mais importantes: Indústria 4.0
(127 ocorrências), Cyber-Physical System (61 ocorrências), Manufacturing (44
ocorrências), Smart Facotry (30 ocorrências) e Internet of Things (25
ocorrências). Mostrando assim, a relevância do tema.
A quarta revolução industrial se caracteriza pela crescente digitalização e
interconexão de produtos, cadeias de valor e modelos de negócio
(GEISSBAUER et al., 2014).
Para alguns autores, a indústria 4.0 é definida como uma nova proposta
em que as máquinas se interligam como uma “comunidade colaborativa”,
possibilitando o recebimento automático de dados e informações de qualquer
ambiente, interno ou externo (KOCSI; OLÁH, 2017). Isso permite sua integração
a processos como monitoramento de produtividade, controle, previsão e
adaptação às demandas do mercado. A partir do estudo desses autores, é
possível inferir mudanças na introdução da tecnologia e seus impactos na gestão
das organizações.
A partir dessas fontes, a revolução industrial, por diversos meios, chegou
ao mercado como um fenômeno real, com implicações ainda desconhecidas. A
Indústria 4.0 tornou-se um novo paradigma para diversas ações mercadológicas,
comerciais e estratégicas que podem desenvolver os setores industriais.
Essas iniciativas buscam o avanço dos sistemas de manufatura em
direção a um alto nível de autonomia e produtividade. Nesse cenário, um
requisito a ser cumprido pelos novos equipamentos, instrumentos e materiais em

1

Cyber-physical: ciber físico; Manufacturing: manufatura; Smart Factory: fábrica inteligente;
Internet of Things: Internet das coisas.
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processo é a capacidade de autogeração de dados que indiquem, em tempo
real, suas condições operacionais, constituindo-se assim parte de um sistema
ciber físico de manufatura (LIU; XU, 2017).
Com o objetivo de promover a automatização da manufatura e,
consequentemente, o aumento da produtividade e competitividade por meio de
“fábricas inteligentes”, a quarta revolução industrial ainda em curso, caracterizase pela completa integração entre os processos produtivos, com o auxílio de
sensores inteligentes e aprendizado das máquinas (SCHWAB, 2017).
Os pontos chave de início para que os times entendam onde estão os
desperdícios e estabeleçam os programas de melhorias para eliminá-los são os
dados do OEE em relação a performance da máquina segundo (SOHAL et al.,
2010).
No entanto, uma questão importante foi levantada por alguns
pesquisadores, por exemplo, Zambetti et al. (2020) e Jaspert et al. (2021): o que
deve ser feito com os equipamentos legados, em particular com máquinasferramentas dedicadas, para movê-los para esta nova era de manufatura digital?
A resposta ao questionamento anterior não é tão trivial, pelos seguintes motivos:
i) De acordo com Du e Li (2014) e Hamzeh, Zhong e Xu (2018) o número
de máquinas convencionais, dedicadas e legadas é relativamente alto, mesmo
em países em desenvolvimento e, principalmente, em Pequenas e Médias
Empresas (SEMs).
ii) A decisão entre remanufaturar, retrofitting ou comprar uma nova
máquina depende do seu porte, da análise de retorno sobre o investimento
(ROI), da capacidade de investimento da empresa e da disponibilidade de
recursos humanos especializados.
iii) O chão de fábrica das empresas metalúrgicas, em particular dos SEMs,
geralmente é composto por uma grande variedade de máquinas compradas de
diferentes fornecedores em momentos diferentes. Nesse ambiente altamente
heterogêneo, supõe-se a existência de diferentes formatos de dados e um vasto
grau de automação.
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1.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA
O grande dilema encontrado na indústria atualmente com o advento da
I4.0 é como embarcar tecnologia para a aquisição de dados em tempo real em
máquinas com níveis heterogêneos de automação em uma mesma unidade
fabril, inúmeros protocolos de comunicação (MPI, Profinet, Modbus, etc.),
diversos meios físicos (RS323, RS422, RS485, etc.) e controles embarcados,
como CLPs, CNCs e CNs.
Os sistemas de medição de produção, quando existem, coletam dados.
Entretanto o acesso e interpretação desses dados são limitados, complexos,
lentos e muitas vezes manuais e se os dados de produção não são utilizados
imediatamente, resultam em um grande volume de produtos com defeitos ou
ineficiências que levam a uma baixa competitividade da indústria.
O caso em questão está em estudo em uma metalúrgica da região
metropolitana de Curitiba. Neste contexto, foi identificada a necessidade de
incremento de produtividade em uma linha transfer, de 2008, tendo como
motivadores fatores de competitividade e sustentabilidade. Este equipamento foi
escolhido por ser o processo restritivo da linha e gerador de faturamento. Por ser
uma máquina com mais de 12 anos de uso, ela não está preparada com
interfaces apropriadas para conectividade e extração de dados que estejam em
consonância com a I4.0. A coleta de dados de forma manual para o cálculo de
indicadores como a eficiência global do equipamento é muito morosa, incerta e
instável, depende muito de operador por operador. Além disso, os dados muitas
vezes ficam em planilhas, em quadros no chão da fábrica, e pouca ou nenhuma
ação é tomada no momento do desvio, gerando perdas significativas de
produção.
Outro fator relevante é a imensa disponibilidade de sensores e soluções
IIoTs ofertados no mercado, que tragam a eficiência global de um equipamento
em tempo real, dificultando a escolha e o método de aplicação no equipamento
devido à complexidade e elevado investimento. Quanto mais complexo o
sistema, mais caro sairá a solução desejada. Outro contraponto é a imensa
variedade de equipamentos dispostos no chão de fábrica, com diferentes
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tecnologias tornando ainda mais difícil uma padronização de sensores e
soluções.
Diante desse fato e de que o investimento para um equipamento novo é
muito alto e o retorno do investimento ultrapassa 8 anos, identificou-se a
oportunidade proposta neste trabalho.
1.2 OBJETIVO GERAL
O objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma metodologia
simples, de baixo custo, e que possa ser utilizada para a avaliação em tempo
real da eficiência global de máquinas e tomadas de decisões rápidas/ imediatas,
em linhas de usinagem de uma forma independente do tipo da automação
existente (CLPs, CNs ou CNCs).
1.3 OBJETIVO ESPECÍFICO
Instalar um medidor de grandezas elétricas no painel trifásico de uma
máquina tipo transfer para obtenção de parâmetros elétricos. Com isso,
estabelecer uma metodologia apropriada para obtenção de dados em tempo real
e a realização de testes no ambiente fabril visando a validação da metodologia.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 INDÚSTRIA 4.0 (I4.0)
O termo Indústria 4.0 surgiu na Alemanha em 2011 e está ligado
diretamente às mudanças nos campos de automação integrados à tecnologia da
informação (KAGERMANN et al., 2016). Ele surge no âmbito de uma nova
revolução industrial com tecnologias inovadores oferecendo suporte a sistemas
de produção com maior agilidade e nível de customização.
Um estudo do Boston Consulting Group (Rüßmann et al. 2015) mapeou 9
pilares da indústria 4.0. São eles:
✔ Robôs autônomos: Os robôs fornecem uma gama cada vez maior de
serviços e estão se tornando mais autônomos, flexíveis e cooperativos.
Eles irão interagir uns com os outros e trabalhar com segurança com
humanos (o termo “cobots” é usado para descrever robôs que ajudam os
operadores a realizar suas tarefas).
✔ Big data e data analytics: A análise dos grandes volumes de dados vai
otimizar a qualidade da produção, economizar energia e melhorar os
serviços. Também aqui, o objetivo é permitir a tomada de decisões em
tempo real.
✔ Cibersegurança: Os protocolos de conectividade e comunicação estão
se tornando a norma. Sistemas sofisticados de gerenciamento de
identidade e acesso à máquina serão usados para fornecer comunicações
seguras e confiáveis.
✔ Cloud computing: Os processos operacionais da Indústria 4.0 requerem
mais compartilhamento de dados entre sites e empresas. O desempenho
das tecnologias de nuvem vai melhorar, alcançando tempos de resposta
de meros milissegundos.
✔ Manufatura aditiva: Tecnologias de impressão 3D serão escolhidas por
seu alto desempenho na produção de pequenos lotes de produtos
customizados.
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✔ Integração horizontal e vertical dos sistemas: Atualmente, os sistemas
de informação não estão totalmente integrados. Entretanto, com a
Indústria 4.0, toda a organização estará interconectada e as empresas
estarão conectadas umas às outras.
✔ Internet das Coisas Industrial (IIoT): Com ela um número cada vez
maior de produtos incorporará inteligência e será conectado usando
protocolos padrão. Isso descentraliza a análise e a tomada de decisões,
permitindo respostas em tempo real.
✔ Realidade aumentada: Essas ferramentas fornecerão aos operadores as
informações em tempo real de que precisam para tomar decisões mais
rápidas e para melhorar os processos de trabalho.
✔ Simulação: Vai aproveitar os dados em tempo real para espelhar o
mundo físico em um modelo virtual que incluirá máquinas, produtos e
humanos.
IoT, Big Data e Segurança são alguns dos pilares necessários dessa nova
corrente da I4.0, conforme mencionado acima, mas são as tecnologias de Cloud
Computing que estão por trás destas sustentações. Este novo movimento da
indústria tem seis princípios básicos (FAUSTINO, 2016):
✔ Capacidade de operação em tempo real - Consiste na aquisição e
tratamento de dados de forma instantânea, permitindo a tomada de
decisões em tempo real.
✔ Virtualização - Propõe a existência de uma cópia virtual das fábricas
inteligentes. Permitindo a rastreabilidade e monitoramento remoto de
todos os processos por meio dos inúmeros sensores espalhados ao longo
da planta.
✔ Descentralização - A tomada de decisões poderá ser feita pelo sistema
cyber-físico de acordo com as necessidades da produção em tempo real.
Além disso, as máquinas não apenas receberão comandos, mas poderão
fornecer informações sobre seu ciclo de trabalho.
✔ Orientação a serviços - Utilização de arquiteturas de software orientadas
a serviços aliado ao conceito de Internet of Services.

19

✔ Modularidade - Produção de acordo com a demanda, acoplamento e
desacoplamento de módulos na produção. O que oferecem flexibilidade
para alterar as tarefas das máquinas facilmente.
✔ Interoperabilidade - Capacidade dos sistemas cyber-físicos (suportes de
peças, postos de reunião e produtos), humanos e fábricas inteligentes
comunicar-se uns com os outros através da Internet das Coisas e da
Internet. (FAUSTINO, 2016).
A transformação digital no setor manufatureiro tem se caracterizado pelo
uso intensivo de tecnologias de telecomunicações associadas a sistemas de
processamento de dados que dão origem a um novo conjunto de tecnologias,
como a Internet das coisas (IoT) e sistemas ciber físicos de produção (CPPS).
Esses dispositivos e sistemas de informação pavimentaram o caminho para o
surgimento de uma nova maneira de pensar e gerenciar os fluxos de materiais e
informações em nível de fábrica e foram denominados como a quarta revolução
industrial, ou Indústria 4.0. De acordo com Castelo-Branco, Cruz-Jesus e Oliveira
(2019, p. 22, tradução nossa):
[...] o termo Indústria 4.0 está se tornando amplamente utilizado para
descrever o conceito de fábrica digital: processos de manufatura
totalmente automatizados, eventualmente integrados em uma cadeia
de suprimentos, onde a intervenção humana é reduzida ao mínimo
indispensável.

No caso do setor de manufatura e, em particular, no campo da usinagem,
a evolução das máquinas-ferramenta é um bom exemplo dessa transformação
digital.
2.2 SISTEMAS CIBER FÍSICOS (CPS)
Esta nova revolução, ainda em curso, tem como característica principal a
integração entre a internet e os processos produtivos por meio de pequenos
sensores e inteligência artificial aplicada às máquinas (SCHWAB, 2017). O
objetivo é maximizar a competitividade através de ganhos significativos de
produtividade por meio de “fábricas inteligentes”.
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Neste contexto surgem os sistemas ciber físicos que são capazes de
monitorar os processos de fabricação e tomar decisões durante a troca de
informações. Estes sistemas interagem por meios de comunicações e
cooperação em tempo real entre pessoas e equipamentos, conectando toda a
cadeia de valor (HERMANN; PENTEK; OTTO, 2015).
Quando os sistemas ciber físicos (CPS) são conectados para realizar uma
manufatura inteligente, temos um sistema de produção ciber físico (CPPS). Em
tais sistemas, o CPS colabora de forma inteligente para obter e manter o melhor
processo de fabricação, lidar com distúrbios e adaptar-se às mudanças nas
condições estabelecidas (ROJAS; RAUCH, 2019).
Um CPPS (cyber-physical production system), é definido por máquinas e
equipamentos que geram dados a partir de seus sistemas e componentes,
permitindo

fácil

acesso

aos

dados

e

execução

dos

comandos

(SCHLECHTENDAHL et al., 2014). De acordo com uma pesquisa organizada
pela Associação Alemã de fabricantes de máquinas ferramentas VDW, em 2010,
a vida útil destes equipamentos é de 15 a 20 anos (VEREIN 2... 2010, apud
SCHLECHTENDAHL, et al 2014). No entanto, a transformação digital ocorrerá
muito antes do que a renovação do parque fabril. Sendo assim, a adaptação dos
equipamentos para a geração de dados é de fundamental importância para a
sobrevivência das industriais nesta revolução 4.0.
Wang, Torngren e Onori (2015) forneceram uma visão geral do sistema
ciber físico em um sistema de manufatura junto com o mapa conceitual. Sistema
ciber físico é um sistema de retroalimentação, possivelmente no loop entre
humanos que estão conectados e/ou distribuídos, adaptativamente e
preditivamente, de forma inteligente e em tempo real. Lee et al. (2015) discutem
a aplicação do sistema ciber físico e algoritmos inteligentes no futuro da
manutenção dos equipamentos. Liu e Xu (2017) inspirados nos avanços das
tecnologias de comunicação e informação, tais como: IoT, Cloud e CPS,
propuseram uma nova geração de máquinas ferramentas – Cyber-physical
machine tools (CPMT), como sendo a integração da máquina ferramenta,

2

VEREIN DEUTSCHER WERKZEUGMASHINENFABRIKEN. Art und Umfang von Retrofit/
Refurbishing-Maßnahmen (R/R) an Werkzeugmaschinen. Frankfurt am Main: VDW, 2010.
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processo de usinagem, cálculos e conectividade, onde monitoramento
computacional embarcado e o controle do processo de usinagem, com loops de
retroalimentação em cada processo pode afetar os cálculos e vice e versa.
As linhas de produção apresentam uma variada gama de equipamentos,
cada uma com um tipo de protocolo de comunicação e interface proprietária.
Essa diversidade trouxe uma dificuldade enorme para a realização do
monitoramento destes equipamentos. Diante desta dificuldade surgiram os
protocolos MTConnect e OPC-UA
MTConnetc é um protocolo de comunicação industrial aberto e livre que
pretende conectar equipamentos de manufatura através de uma porta comum
(VERNYI, 2007). O protocolo OPC-UA opera em uma arquitetura cliente servidor
e apresenta a capacidade de modelar a informação conforme suas
especificações, realizando a comunicação dos dispositivos embarcadas com
estruturas baseadas em solução em nuvem (BÁLSAMO; LIMA; FILEV, 2017).
2.3 INDICADORES DE PERFORMANCE (KPIS)
A geração de dados é de extrema importância para a competitividade das
empresas, uma vez que direcionadas e geridas por indicadores de performance
(key performance indicator). A competitividade das empresas depende da
disponibilidade e produtividade das suas linhas de produção (FLEISCHER;
WEISMANN; NIGGESCHMIDT, 2006). Isso só será possível se os desperdícios
forem identificados e eliminados e então as empresas de manufatura poderão
levar seus produtos ao mercado com o menor custo (MUCHIRI; PINTELON,
2008).
A definição dos KPIs na jornada rumo a indústria 4.0 é tão importante
quanto a definição da estratégia a ser adotada para o ambiente da conectividade.
Para Žizek et al. (2020) o papel do KPI é crucial quando as organizações
preparam projetos para implementação das práticas da Indústria 4.0, ou seja,
definir KPIs que são base para medir os postos-chaves no processo e são,
portanto, blocos de construção para medidas estabelecidas no quadro de
organizações digitalizadas. Há uma necessidade permanente de monitorar a
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eficiência e eficácia e uma visão geral rápida e clara da atual situação. Os
requisitos de digitalização e I4.0 indiretamente nos obrigam a fazê-lo. Um
sistema de medição de desempenho consiste em um conjunto de procedimentos
e indicadores que, precisamente e constantemente, medem o desempenho de
atividades, processos e a organização como um todo, e é um aspecto vital no
que diz respeito à gestão de empresas. Estes indicadores ajudam a remover a
emoção do objeto do negócio, e permitem que as ações sejam focadas no que
realmente traga benefício para o negócio.
Os KPIs são usados em todos os tipos de negócios, para avaliar a eficácia
no alcance estratégico e objetivos operacionais (BISHOP, 2018).
A

norma

ISO

22400

(INTERNATIONAL

ORGANIZATION

FOR

STANDARDIZATION, 2014) define um KPI a partir do seu conteúdo e do seu
contexto.
● Conteúdo: um elemento quantificável com uma unidade específica de
medida (incluindo a fórmula que deve ser usada para derivar o valor do
KPI);
● Contexto: uma lista verificável de condições que são atendidas.
Segundo Žizek et al. (2020), os KPIs vem sendo desenvolvidos para
suportar a gestão dos negócios nos níveis superiores. Porém, na última década,
indicadores de gestão a níveis de processos e produção vem sendo
implementados (pPI – process performance Indicator). Sistemas robustos podem
ser alcançados coletando dados de processo e mapeando automaticamente
esses dados em pPIs, e encaminhando pPIs aos interessados. Os pPIs mostram
um valor genuinamente útil quando os usuários são capazes de entender
rapidamente as informações contidas nos dados do processo de produção como
por exemplo, detecção de problemas que surgem na produção ou desvios das
metas estabelecidas e, com ação oportuna, corrigem a situação rapidamente.
Esses pPIs são coletados em 5 grandes grupos:
● Segurança e meio ambiente;
● Eficiência da produção:
o Eficiência geral do equipamento (OEE) – tema deste trabalho;
o Consumo de energia e matéria prima;
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o Tempo do fluxo de produção;
o Eficiência dos serviços.
● Qualidade da produção;
● Implantação de planejamento;
● Colaboradores.
Os benefícios da implementação de KPI incluem o seguinte:
● uma padronização mais precisa do trabalho dos colaboradores, que seria
a base para alcançar um maior nível de produtividade e estabelecimento
de um sistema de recompensa ou recompensando o desempenho deles,
gerando um impacto positivo na motivação e comprometimento;
● exploração mais eficiente das instalações de produção, com base em
dados com maior precisão sobre a utilização da capacidade ou
disponibilidade de equipamentos e / ou funcionários;
● planejamento mais preciso da produção, o que seria levar à melhoria no
cumprimento do acordado, prazos de entrega do produto / equipamento,
possibilitando especificar as capacidades máximas de produção;
● identificação e eliminação de gargalos nos processos de fabricação, o que
contribuiria significativamente para o aumento da produtividade;
● perceber a estratégia padrão da empresa - ou seja, transição para I4.0,
que se refletiria na digitalização e automação.
Para Samir et al. (2018) usar KPIs significa ter uma maneira de medir o
progresso e comparar com as metas. Comparando com os objetivos da empresa,
os KPIs dão uma indicação se os objetivos foram realizados ou não. KPIs
também criam um cenário contínuo de melhoria visto que são de natureza
automatizada.
Em 1988, Nakajima lançou o conceito da manutenção da produtividade
total (TPM) onde estabeleceu o overall equipment effectiveness (OEE) visando
a medição da produtividade de cada equipamento, como um KPI. Esse indicador
identifica e mede os desperdícios do ponto de vista da manufatura, nos seguintes
fatores: disponibilidade, performance e qualidade. O OEE torna-se uma
ferramenta ainda mais poderosa quando aplicada no processo restritivo da linha
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de produção, por ajudar a potencializar os resultados.
Os dados do OEE em relação à performance da máquina são os pontos
chave de início para que os times entendam onde estão os desperdícios e
estabeleçam os programas de melhorias para eliminá-los (SOHAL et al., 2010).
Os desperdícios podem ser crônicos, que geralmente ficam ocultos nos
processos produtivos ou esporádicos, que são mais evidentes e apresentam
grandes desvios (JONSSON; LESSHAMMAR, 1999).
Nakajima (1988) define as 6 grandes perdas da seguinte forma:
Perdas por paradas:
● Quebra – definida por parada de equipamento por falha ou quebra
● Preparação – ocorre com a mudança de programação da demanda
Perdas de velocidade:
● Pequenas paradas – identificadas por interrupções temporárias por mau
funcionamento ou quando o equipamento está ocioso
● Velocidade reduzida – diferença entre a velocidade projetada para o
equipamento e a condição atual de operação
Perdas por qualidade:
● Defeitos de qualidade – são as perdas causadas pela não conformidade
dos critérios de qualidade do produto
● Rendimento reduzido – perda de rendimento entre o início de ciclo do
equipamento e a estabilidade do processo
Neste trabalho foi adotada a nomenclatura proposta por Schiraldi e
Varisco (2020), que consiste em uma estrutura de decomposição no tempo.
Depois disso, o OEE e seus indicadores podem ser calculados seguindo as
equações 1 a 4. O termo OR é a taxa de operação (o mesmo que
Disponibilidade), PE é a eficiência de desempenho (igual a Velocidade quantidade de produção) e QE é a taxa de qualidade (o mesmo que Qualidade).
A taxa de operação (OR) é determinada como a relação entre o tempo de
operação (OPT) e o tempo de carregamento (LT). Os tempos de operação são
o tempo de carregamento menos o tempo de inatividade (DT) e o tempo de
preparação (ST). O tempo de carregamento é o tempo durante o qual o
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equipamento está realmente operando (DAL; TUGWELL; GREATBANKS, 2000).
A eficiência de desempenho (PE) é a razão entre o tempo de operação
líquido (NOT) e o tempo de operação (OPT). O NOT pode ser calculado como a
diferença entre OPT e as paradas menores (MST) e o tempo de velocidade
reduzida (SLT). No entanto, como reconhecido por Schiraldi e Varisco (2020), o
MST e o SLT são difíceis de avaliar, consequentemente o NOT pode ser
calculado multiplicando o tempo de ciclo ideal (TIC) pela saída, conforme
adotado por Garza-Reyes (2015).
O índice de qualidade (QR) leva em consideração o tempo de produção
com defeito (DPT) relacionado às peças refugadas e o tempo de retrabalho
(RWT). No entanto, como afirmado acima, o tempo líquido de operação (NOT) é
difícil de determinar em uma base de tempo e também o tempo de retrabalho
(SCHIRALDI; VARISCO, 2020). Consequentemente, o QE pode ser determinado
em uma base de contagem de peças simplesmente dividindo as contagens de
peças boas (GC) pelo total de peças produzidas, conforme relatado em El
Mazgualdi et al. (2020).
ܱ ܧܧൌ ܱܴǤ ܲܧǤ ܴܳ
ܱܲܶ  ܶܮെ  ܶܦെ ܵܶ
ൌ

ܶܮ
ܶܮ

(2)

ܱܰܶ ܱܲܶ െ  ܶܵܯെ ܵܶܮ
ൌ

ܱܲܶ
ܱܲܶ

(3)

ܸܱܶ ܱܰܶ െ  ܶܲܦെ ܴܹܶ
ൌ

ܱܰܶ
ܱܰܶ

(4)

ܱܴ ൌ 

ܲ ܧൌ 

ܴܳ ൌ 

(1)

De acordo com as equações 1 a 4 e as definições dos termos, o cálculo
OEE é uma questão de medida de tempo e contagem de produto. Algumas
implementações de OEE ainda são baseadas na entrada manual de dados,
conforme relatado por Dal, Tugwell e Greatbanks (2000). Porém, na atualidade,
existe um grande número de empresas que oferecem soluções para implementar
o OEE diretamente no chão de fábrica, por exemplo: SAP-OEE, da SAP (c2022);
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XL-OEE, da Vorne (c2021); Factbird, da Blackbird (c2022), entre outros. De
acordo com os proprietários do XL-OEE e do Factbird, por meio de sensores
especializados os tempos reais e a contagem de peças podem ser lidos
diretamente das máquinas e o OEE pode ser calculado em tempo real.
A implantação do OEE serve de base para a melhoria contínua e demanda
vários fatores para o sucesso do projeto.
Neste trabalho iremos abordar uma metodologia de obtenção de dados
para servir de base para cálculo dos fatores: paradas e velocidade reduzida em
uma linha do tipo transfer através do monitoramento dos parâmetros elétricos do
equipamento em um ambiente ciber físico, figura 1.
FIGURA 1 - ELEMENTOS DO CÁLCULO DE OEE

FONTE: Adaptado de Rehe; Denkena; Wagener (2018).

Conforme observado por Muchiri e Pintelon (2008) e Corrales et al.
(2020), com o passar dos anos, o indicador OEE foi sendo modificado, ampliado
e adaptado de acordo com as necessidades das empresas para se manter
competitivo e, não menos importante, a partir dos novos insights da academia.
Bons exemplos dessa evolução são: o Total Equipment Effectiveness
Performance (TEEP), proposto por Invancic (1988 apud MUCHIRI; PINTELON,
2008), que ampliou o tempo de referência utilizado no OEE para um calendário
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anual completo; a Eficácia Global da Linha - OLE (NACHIAPPAN;
ANANTHARAMAN, 2005), que amplia o conceito de OEE para um sistema de
manufatura de linha contínua, o trabalho de Garza-Reyes (2015) que propôs a
Eficácia Global dos Recursos (ORE) adicionando três novos elementos no OEE,
que são a eficiência do material, o custo do processo e as variações do custo do
material; e a adaptação do OEE ao ambiente de produção de alto-mix-baixovolume (HMLV) tal como concebido por Becker, Borst e Veen (2015).
Seguindo essa linha de evolução / adaptação do indicador OEE, algumas
propostas interessantes surgiram nos últimos anos, que consistem em juntar o
OEE como um indicador de manufatura enxuta com a sustentabilidade como
uma métrica de manufatura verde. Nessa direção, Domingo e Aguado (2015)
propuseram uma nova métrica denominada Eficácia Geral de Equipamentos
Ambientais (OEEE). Segundo eles, o OEEE é determinado pela multiplicação
dos três elementos do OEE, i.e., disponibilidade, desempenho e qualidade por
um indicador de sustentabilidade. Na mesma direção, Yazdi, Azizi e
Hashemipour (2018), com base em um sistema educacional de manufatura de
pequena escala, demonstrou que existe uma forte relação entre os resultados
do OEE e a sustentabilidade da manufatura representada pela eletricidade
consumida.
Na área de processos de usinagem, Elmaraghy et al. (2017) propôs e
implementou uma metodologia para análise de uso de energia e benchmarking
local de linhas de manufatura. Segundo eles, os resultados mostram que os
valores de eficiência energética que refletem a energia desperdiçada estão
próximos aos valores OEE, que refletem o tempo desperdiçado.
Apesar de não estar diretamente relacionado aos elementos do OEE,
Vikhorev, Greenough e Brown (2013) propuseram uma metodologia, baseada na
medição de energia elétrica, que poderia reconhecer diferentes etapas de
produção de uma linha de usinagem em um fabricante automotivo europeu.
Segundo eles, as etapas reconhecidas combinam perfeitamente com um
Sistema de Execução de Fabricação (MES) já em uso na referida empresa.
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2.4 LINHAS TRANSFERS
Dentre os equipamentos em que os conceitos da I4.0 e as definições de
KPIs podem ser aplicados, estão as linhas de usinagem tipo transfer. Estes
equipamentos são descritos pela empresa OverDrill (c2021) como sendo uma
operação de usinagem que pode ser obtida em mais de um processo
dependendo da dificuldade na execução e, também, da precisão ou qualidade
de acabamento necessária.
Podem apresentar de 03 até 12 estações nas versões com eixo vertical e
de 04 até 16 estações nas versões com eixo horizontal. A definição do sentido
do eixo de giro da mesa se dá em função da quantidade de faces do produto que
necessitam de operações de usinagem na transfer. Quantidades maiores de
estações são totalmente possíveis, mas esta escolha deve passar por um estudo
analítico que leva em conta a capabilidade do processo.
O acionamento dos componentes de uma linha transfer de usinagem pode
ser

exclusivo

ou

híbrido,

partindo

desde

acionamentos

pneumáticos

(parametrização mais restrita das operações), passando por hidráulicos,
elétricos e até através de servomotores (parametrizações quase que totais das
operações). Todas as operações são controladas através de CLP (Controlador
Lógico Programável), e as parametrizações controladas através de IHM
(Interface Homem Máquina) incorporada e característica neste tipo de máquina.
Sistemas periféricos que contribuem na melhora da performance também
podem ser aplicados. As escolhas corretas podem minimizar os tempos de
parada para manutenções corretivas, melhorar a performance das ferramentas
de usinagem aplicada e, também, até substituir o operador - é o caso da
aplicação de sistemas robóticos para a manipulação do produto na estação de
carga e descarga
Atualmente com o advento da indústria 4.0 as empresas com alto poder
de investimento se beneficiam de equipamentos modernos e com recursos para
a coleta e tratativa de dados online. Por outro lado, quando não se dispõe de
recursos para a substituição de equipamentos, se faz necessário a busca de
soluções que tragam para os equipamentos existentes, os recursos necessários
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para a conectividade da I4.0.
De acordo com relatório publicado pela Confederação Nacional da
Indústria (2016, p. 17), estima-se que, até 2025, os processos relacionados à
Indústria 4.0 poderão reduzir custos de manutenção de equipamentos em até
40%, reduzir o consumo de energia em até 20% e aumentar a eficiência do
trabalho em até 25%, podendo impactar o PIB brasileiro em aproximadamente
US$ 39 bilhões até 2030.
2.5 PROTOCOLOS ABERTOS E EQUIPAMENTOS LEGADOS
Uma nova geração de máquinas-ferramenta de Controle Numérico
Computadorizado (CNC) foi projetada para atender aos novos requisitos trazidos
a esta nova era de digitalização intensiva. Conforme apontado por Liu e Xu
(2017); Liu et al. (2019); e Zhang et al. (2021) este novo tipo de máquinaferramenta deverá atender a um nível mais elevado de conectividade,
acessibilidade, inteligência e autonomia, que vem sendo denominada como
Cyber-Physical Machine Tool (CPMT). De acordo com Liu et al. (2019) os
padrões abertos OPC-UA e MTConnect fornecem as condições necessárias
para modelar o gêmeo digital, que é o núcleo de um CPMT.
O

padrão

equipamentos

de

MTConnect
manufatura

oferece
para

um vocabulário

semântico

fornecer

estruturados

dados

para
e

contextualizados sem formato proprietário (MTCONNECT, 2021). Na mesma
arena, o OPC é um padrão de interoperabilidade para a troca segura e confiável
de dados no espaço de automação industrial e em outras indústrias.
Recentemente, OPC evoluiu para OPC-UA, que ultrapassou as capacidades das
especificações OPC Classic (OPC FOUNDATION, c2022).
Conforme implementado nas máquinas-ferramenta CNC, tanto OPC-UA
quanto MTConnect fornecem a estrutura necessária para transmitir uma grande
quantidade de dados importantes, quase em tempo real, relacionados aos
processos de usinagem em execução, como energia elétrica ativa, contagem de
peças, status da máquina (inativo, em execução, interrompido para manutenção)
e trocas de ferramentas. Dessa forma, diversos KPIs, incluindo eficiência
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energética e métricas OEE, podem ser facilmente realizados sem a necessidade
de sensores adicionais e / ou interfaces especializadas.
Para Martins (2021), equipamentos legados caracterizam-se por
operarem com interfaces limitadas, sem conexão com outros sistemas em
decorrência de tecnologia defasada. Em muitos casos, estes equipamentos são
fundamentais para as organizações, mesmo apresentando alto custo de
manutenção, gerando preocupações de que não possam explorar todos os
recursos em uma transição rumo a indústria 4.0.
Como contribuição para a solução deste problema, o objetivo principal
deste trabalho é propor uma metodologia para retrofit de máquinas legadas, que
demandará baixo investimento para ser implementada e sem alterar a
configuração da máquina e / ou interferir no seu comportamento.
A metodologia proposta, como será apresentada a seguir, foi inspirada em
alguns pesquisadores encontrados na literatura científica atual, por exemplo, nos
trabalhos de Vikhorev, Greenough e Brown (2013); Hacksteiner et al. (2017); Lins
e Oliveira (2020); e Lima, Massote e Maia. (2019). Porém, o escopo deste
trabalho apresenta as seguintes diferenças: baseia-se na utilização de apenas
um instrumento muito barato por máquina; ele processa apenas parâmetros
elétricos trifásicos e, mais importante, pode transformar dados brutos em
informações que podem ainda ser usadas para calcular um indicador OEE.
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3 METODOLOGIA
Um medidor de energia elétrica trifásico é o principal componente da
metodologia proposta. Este tipo de instrumento tem sido aplicado em processos
de usinagem há muito tempo. Um de seus primeiros usos foi no monitoramento
da vida útil da ferramenta de corte como, por exemplo, Mannan e Broms, (1989).
Os modernos medidores digitais permitem a digitalização de parâmetros
elétricos em circuitos CA trifásicos, predominantes em máquinas operatrizes. O
mercado especializado oferece uma grande variedade de medidores, com
diferentes capacidades, precisão, taxas de amostragem e preços (VICIANA et
al., 2018).
Tal medidor trifásico deve atender aos seguintes requisitos:
i) Capaz de medir e emitir parâmetros trifásicos AC, tais como corrente,
tensão, fator de potência, potência ativa e energia ativa;
ii) Capaz de exportar os valores medidos em formato digital em
conformidade com protocolos fieldbus através de uma interface RS-485;
iii) Exatidão suficiente de acordo com os padrões internacionais;
iv) Taxa de amostragem de saída de 2 Hz;
v) Baixo consumo de energia;
vi) Fácil instalação no quadro elétrico da máquina; e
vii) Acessível, em comparação com o preço da máquina.
A metodologia aqui proposta é denominada aqui como OEE. É composto
por duas arquiteturas alternativas, suficientes para implementar um OEE em
tempo real associado a um indicador de consumo de energia. O primeiro,
conforme esquematizado na figura 2, é composto por três camadas. A segunda
arquitetura possível, conforme mostrado na figura 6, é mais compacta e contém
apenas duas camadas. A denominação das camadas foi realizada de forma
semelhante após Caggiano, Segreto e Teti (2016), e será detalhada a seguir.
3.1 OEE EM UMA ARQUITETURA COM TRÊS CAMADAS
Conforme mostrado na figura 2, a camada inferior contém todas as
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máquinas, um medidor por máquina, uma linha de transmissão de dados de dois
fios e um computador mestre (computador e o processador Edge). Os medidores
digitais, de acordo com os requisitos acima mencionados, devem ser instalados
dentro do quadro elétrico da máquina-ferramenta e conectados à linha de
transmissão de dados. O computador mestre precisa ter um conversor RS-485 /
RS-232 ou RS-485 / USB.
FIGURA 2 - PRIMEIRA ARQUITETURA PROPOSTA: OEE EM TRÊS CAMADAS3

FONTE: O autor (2021).

A arquitetura definida para o sistema é formada por três camadas 4
(CAGGIANO; SEGRETO; TETI, 2016): recursos físicos (edge), servidor local
(fog) e servidor nuvem (cloud). Os recursos físicos e o servidor local estão
localizados na fábrica. O servidor nuvem pode estar dentro da organização
(nuvem privada) ou fora da organização (nuvem pública).
3

Nas figuras 2 e 6 se lê: BI (inteligência de negócios), Broker (servidor) e Broker Local (servidor
local).
4
Edge (processamento em borda) fonte de dados, Fog (processamento em névoa)
processamento e apresentação de dados, Cloud (processamento em nuvem) armazenamento
persistente dos dados).
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Este cenário demanda o desenvolvimento de um módulo chamado
Master. O Master possui métodos específicos para ser conectado ao medidor, a
partir do protocolo de rede utilizado, e fazer a leitura dos valores das grandezas
elétricas. O Master faz o processamento local (Edge), onde o usuário pode
acessar os dados em tempo real e escolher quais grandezas deseja monitorar,
e publica os dados em um broker local ou na nuvem, utilizando alguma biblioteca
de protocolo assíncrono. O Master foi modelado utilizando a abordagem de
Programação Orientada a Objetos (WEGNER, 1990). A capacidade de gerar
novas classes a partir de classes existentes, presente no paradigma de
Programação Orientada a Objetos, é uma característica importante no projeto do
Master para facilitar a implementação de diferentes medidores. No diagrama de
classes do Master, na figura 3, pode-se observar que a classe Machine utiliza
um objeto da classe Konect, a qual, por sua vez, é herdada da classe meter.
A figura 3 contém as classes principais para a implementação da camada
Edge. A classe User fornece as propriedades e métodos para criar uma interface
de usuário em tempo de execução. Através desta interface, o usuário pode
realizar as seguintes ações: configurar todos os instrumentos no fieldbus de
acordo com sua parametrização proprietária; definir quais parâmetros serão
enviados para a camada superior; determinar a saída do upload e decidir se os
dados adquiridos serão transferidos para a segunda camada (fog) ou enviados
diretamente para a nuvem (terceira camada).
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FIGURA 3 - DIAGRAMA DE CLASSE PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS CAMADAS EDGE

FONTE: O autor (2021).

Qualquer medidor pode ser modelado como uma instância de fieldbus
seguindo seu protocolo específico. Para conseguir isso, a interface do
instrumento deve ser programada para herdar as propriedades e métodos de
uma classe de dispositivo fieldbus genérica (multimedidor na figura 2). Depois
de ser compilada, a nova classe de instrumento será vinculada posteriormente
ao pacote do Edge.
A camada intermediária (processamento Fog) consiste em servidor
dedicado (broker) e o conjunto necessário de algoritmos para sustentar uma
comunicação assincrônica com o Edge com base no protocolo MQTT (Message
Queuing Telemetry Transport). O processamento Fog receberá, em um intervalo
definido no nível Edge para uma determinada máquina-ferramenta (MT), uma
mensagem composta pelos seguintes elementos: Part-Number; Timestamp;
Pt.
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Um cliente chamado Filter (ver figura 2) se inscreverá no serviço Fog, para
um MT específico, e processará o fluxo de dados. A recuperação dos dados
relativos à identificação da peça (Part-Number), ao tempo de ocorrência do
evento (Timestamp), será direta. O desafio reside na interpretação do elemento
Pt. É o principal bloco de dados. A figura 4 contém um cenário ideal onde 6
estágios (S0-S5) podem ser derivados da interpretação de Pt. O Pt é classificado
de acordo com 5 níveis de limiares (L0 -L4). Seus valores devem ser
determinados no try-out de usinagem para uma peça específica em uma
máquina-ferramenta particular e armazenados no banco de dados Fog (ver figura
2).
FIGURA 4 - IDENTIFICAÇÃO DOS 5 ESTÁGIOS DURANTE O MONITORAMENTO PT

FONTE: O autor (2021).

Um sistema baseado em regras (BUCHANAN; DUDA, 1983) foi
implementado no diagrama de classes do Rules Engine para avaliar os eventos
em tempo real e definir o status de acordo com as definições da figura 4. A figura
5 mostra um diagrama de classes para a implementação do Rules Engine. As
regras de produção e os valores de limite podem ser armazenados em um banco
de dados e recuperados para um objeto de mecanismo de regra específico. Os
resultados do processamento das regras de produção são armazenados em um
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banco de dados relacional para avaliação do OEE.
FIGURA 5 - DIAGRAMA DE CLASSE DO RULES ENGINE

FONTE: O autor (2021).

O estágio 0 (desligamento) deve corresponder a uma leitura de Pt próxima
a zero, e é muito fácil de detectar. O estágio 4 é considerado aqui como um ruído
e não será tratado como um evento operacional. Sua ocorrência é evidenciada
em máquinas CNC nas desacelerações do eixo árvore. Valores de leitura
grandes, por exemplo acima de L4, devem ser tratados como eventos de
sobrecarga. Geralmente, sua ocorrência é detectada pelos dispositivos de
proteção no controle da máquina o que, provavelmente, provocará um evento de
desligamento.
O estágio 1 (espera) é mais difícil de diferenciar de um estado inativo, com
base apenas nas leituras da corrente trifásica. Um estado ocioso pode significar
uma paralisação por manutenção corretiva / preventiva. Neste caso, a máquina
pode permanecer ligada com uma medição de baixa potência. Por outro lado,
standby significa pequena perda de tempo, onde ferramentas, ou paletes, são
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trocadas com baixo consumo de energia. A diferenciação entre esses dois
estágios é muito difícil e depende do tipo de máquina. Portanto, neste trabalho,
o tempo correspondente ao início do tempo de carregamento (LT) até a primeira
peça a ser produzida será considerado como tempo de inatividade (DT) e tempo
de preparação (ST), portanto o indicador de disponibilidade (RT) pode ser
calculado aplicando a Eq. 2.
O tempo de usinagem consiste em uma grande variação do Pt (veja S2 e
S3 na figura 4). O evento S3 corresponde a um “pico” do Pt. Conforme observado
por Vijayaraghavan e Dornfeld (2010), um “pico” ocorre durante as acelerações
do fuso (eixo principal). A partir daí, a quantidade produzida (PQ) será baseada
na identificação de “picos” localizados entre os limiares L2 e L3, calculados de
acordo com a equação 5.
்

(5)

ܲܳ ൌ   ͳ ݂݅ሺܮଶ ൏ ܲ௧ ൏ ܮଷ ሻ
௧ୀை்

Após a produção da primeira peça (ocorrência de S3), o tempo
considerado torna-se o tempo de operação (OPT) e o tempo de operação líquido
(NOT) pode ser calculado subtraindo o OPT de todas as ocorrências dos eventos
S2 (espera). Consequentemente, o indicador de desempenho (PE), conforme
definido pela equação 3, pode ser determinado.
O indicador de qualidade (Q) não pode ser calculado a partir da medição
de Pt. No entanto, isso pode ser realizado no banco de dados fog ou cloud com
qualquer uma destas opções: usando dados históricos ou por uma conexão em
tempo real com o sistema de inspeção da empresa.
A terceira camada (nuvem) é uma alternativa à segunda. Será uma opção
muito interessante se uma empresa decidir contratar serviços em nuvem em vez
de desenvolver todo o processamento do Fog por conta própria. Na verdade,
toda a lógica será a mesma que a concebida pela segunda camada conforme
mencionada acima.
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3.2 OEE EM UMA ARQUITETURA DE DUAS CAMADAS
A principal diferença entre as arquiteturas de duas e três camadas reside
na eliminação do processamento de borda, conforme mostrado na figura 6. Isso
somente será possível se todos os medidores no chão de fábrica atenderem aos
requisitos da IIoT. Obviamente, a abordagem de 2 camadas apresenta
vantagens em comparação com a abordagem de três camadas. A mais
significativa é a eliminação do mestre (computador e processador Edge) que
contribuem para uma melhor interoperabilidade do sistema, uma vez que não
será necessária a interface entre diferentes protocolos de fieldbus.
Por outro lado, para algumas empresas que já possuem rede fieldbus e
medidores, deve-se considerar o investimento necessário para substituí-los.
Uma configuração híbrida composta de medidores IIoT e fieldbus não é
recomendada aqui.
O processamento de Fog e Cloud será realizado da mesma maneira que
o planejado para a arquitetura de duas camadas.
FIGURA 6 - UMA ARQUITETURA ALTERNATIVA: OEE EM DUAS CAMADAS

FONTE: O autor (2021).
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Neste cenário, os dados são publicados pelo medidor diretamente para
um broker, sem a necessidade de um intermediário, como é o caso do Master
no cenário anterior.
Os dados publicados pelo medidor são processados no módulo Filter para
filtrar somente a corrente elétrica (que é a grandeza elétrica escolhida para a
contagem de peças) e o momento da leitura (timestamp). Os dados filtrados são
armazenados em um banco de dados relacional, descrito no quadro 1, e
estruturados em um ambiente de BI.
QUADRO 1 - DADOS DA CORRENTE ELÉTRICA

FONTE: O autor (2021).

O algoritmo para o cálculo do OEE e para a contagem de peças foi
modelado em uma arquitetura orientada a objetos. Isto pode ser observado pelo
Diagrama de Classes UML da figura 7.

40

FIGURA 7 - DIAGRAMA DE CLASSES PARA O ALGORITMO DE CÁLCULOS

FONTE: O autor (2021).

A classe Main define o objeto principal da execução do sistema, que
instancia os objetos que fazem os cálculos. O objeto dao implementa a conexão
com o banco de dados SQL, para o acesso aos dados do medidor. O objeto
availability implementa o cálculo da taxa de disponibilidade do equipamento. O
objeto performance calcula o desempenho do equipamento, que leva em conta
a quantidade de peças produzidas no período. A contagem de peças é fornecida
por um objeto do tipo Count, criado no método performance create Count. O
algoritmo implementado na classe Count, para a contagem de peças, pode ser
representado pela equação 5 onde T corresponde ao limiar definido para a
contagem das peças e d consiste em um valor de tolerância para estabelecer
uma faixa de valores. Equação 6, contagem das peças:
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 ͳ ݂݅ሺሺܶ െ ݀ሻ ൏ ݔ ൏ ሺܶ  ݀ሻሻ

(6)

ୀଵ

O objeto quality calcula a taxa de qualidade e o objeto OEE faz o cálculo
do OEE. A figura 8 apresenta um diagrama de sequência para demonstrar a
interação que ocorre no modelo orientado a objetos.
FIGURA 8 - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

FONTE: O autor (2021).
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4 IMPLEMENTAÇÃO E ESTUDO DE CASO
O OEE foi implementado com base na arquitetura de três camadas,
conforme descrito anteriormente (ver figura 2). Para tanto, foi implementado um
protótipo experimental para gerar valores aleatórios, de acordo com as seis
etapas ilustradas na figura 4, e emular o processamento do Edge (primeira
camada). O MS-Visual Basic, Visual Studio Community® em 5.0 .Net
(MICROSOFT, c2022a) foi escolhido para implementar o processamento Edge
e construir a conexão com um servidor remoto. A segunda camada
(processamento Fog) foi baseada em um servidor local criado a partir de um
broker MQTT de software livre, Eclipse Mosquitto™ (ECLIPSE..., c2022). A
comunicação Edge-cloud foi baseada no código-fonte criado por Paolo Patierno
(MICROSOFT, c2022b) e disponível como um pacote no Microsoft-NuGet®
(MICROSOFT, c2022c).
O filtro no processamento cloud foi desenvolvido em Node-RED® (NODERED, c2021) para a identificação das seis etapas conforme ilustrado na figura 4
e para salvá-las em um banco de dados SQL, PostgreSQL® (POSTGRESQL,
c2022). O business intelligence (BI) que consiste em um painel foi criado com
Metabase, como se vê na figura 9.
FIGURA 9 - INTERFACE COM O USUÁRIO - PROTÓTIPO

FONTE: O autor (2021).

O protótipo implementado foi testado, primeiramente na UFPR no
laboratório de usinagem e posteriormente em um ambiente fabril em uma
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metalúrgica de médio porte. Essa empresa trabalha com diversos processos de
fabricação, como usinagem e forjamento. Na maioria dos casos, fabrica peças
em ligas de alumínio para o setor automotivo.
A referida empresa possui uma grande variedade de máquinasferramenta, com diversos níveis de automação, tamanhos e idades. Portanto,
para validar a metodologia proposta, os engenheiros da empresa recomendam
começar com a avaliação de desempenho de uma máquina-ferramenta legada
e em processos restritivos da linha de produção, visando incrementos de
produtividade, instalando o medidor de grandezas elétricas no painel da
máquina. Posteriormente à validação do protótipo foi criado uma interface
chamada MPS (monitoring production system), com a finalidade de
operacionalizar a metodologia proposta. Esse sistema consiste na aplicação da
lógica apresentada neste capítulo com a finalidade de comprovar a teoria na
prática, gerando indicadores em tempo real para o uso no ambiente fabril.
A ligação deste medidor com o equipamento pode ser visualizada nas
figuras 10 e 11.
FIGURA 10 - ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO

FONTE: Adaptado de KRON Instrumentos Elétricos (2019).
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FIGURA 11 - LIGAÇÃO DO KRON NO PAINEL DA MÁQUINA

FONTE: O autor (2021).

A máquina (MT) em questão é uma linha transfer rotativa de seis
estações (ver figura 12a), que foi configurada para produzir, em cinco estações,
um componente mecânico. As operações (ver figura 12b) são carga / descarga
(estação 1); faceamento (estação 2); furação (estação 3); dois brochamentos
(estações 4 e 5). A estação 6 não foi utilizada no presente caso.
O carregamento da matéria-prima e o descarregamento da peça acabada
são realizados por um braço robótico alimentado por uma fonte externa (diferente
da MT). O movimento de avanço de furação é executado por um servomotor. O
movimento de corte na furação e faceamento são fornecidos por motores CA
dedicados. O sistema de brochamento (movimentos lineares) é acionado por
sistema hidráulico, que também aciona o movimento de avanço do faceamento
e a indexação da mesa rotativa. Portanto, por meio do instrumento do quadro
elétrico da MT é possível medir a energia consumida pelo sistema hidráulico,
pelo servomotor de furação e pelos motores dos fusos de furação e fresamento
e um valor constante gasto pelo painel de controle e ventiladores. Esse processo
pode ser descrito de forma gráfica na figura 13.
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FIGURA 12 - (A) LINHA TRANSFER. (B) AS 6 ESTAÇÕES E OPERAÇÕES DE USINAGEM

FONTE: O autor (2021).

O primeiro estágio (E0) corresponde aos motores desligados, isto é,
grandezas elétricas com o valor zero. Por conseguinte, toda a linha está
desligada.
O segundo estágio (E1) indica que a linha está em tempo de espera
(stand-by) com o sistema hidráulico energizado e a grandeza elétrica lida deve
indicar um valor maior que zero. O próximo estágio (E2) corresponde à
aceleração do motor da fresa para a execução do corte (fresamento). Nesse
intervalo, o valor lido da grandeza de interesse deverá ser superior ao registrado
em E1.
Por um breve intervalo, o sistema permanece no estágio E3, o qual
corresponde ao final do fresamento e início do brochamento. A magnitude das
grandezas elétricas registradas neste estágio é levemente superior àquela do
estágio E1.
O estágio E4 corresponde à aceleração do motor da broca para a furação.
Tendo como premissa as condições adotadas nesse processo, o valor da
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grandeza elétrica de interesse deverá ser superior àquele observado em E3, mas
inferior ao valor de E2.
Por fim, o estágio E5 corresponde ao intervalo de tempo gasto para
concluir as operações de furação, brochamento, carga/descarga da peça e novo
giro da mesa. Nesse estágio, os valores das grandezas elétricas variam entre
aqueles observados nos estágios E1 e E3.
O tempo decorrido entre dois estágios do tipo E2 corresponde ao tempo
de indexação (Ti) da linha transfer, isto é, a peça em processo gira para a
estação seguinte. Obviamente que, a cada Ti, uma nova peça é produzida.
O medidor de energia elétrica trifásico (Kron, modelo Mult-k 120) pode
medir diretamente (sem transformadores de corrente) até 120 A e 44
quantidades elétricas, incluindo corrente trifásica, tensão, potência ativa, fator de
potência, energia ativa e outros. Pode exportar os valores lidos através de uma
rede fieldbus com formatação de dados de acordo com o protocolo Modbus com
taxa de transmissão de até 57600bps. É um instrumento muito acessível5 e tem
boa acurácia (segundo o fabricante, de 0,2 a 1%, de acordo com o parâmetro de
leitura).
FIGURA 13 - ESTÁGIOS DE FUNCIONAMENTO DA LINHA TRANSFER

FONTE: O autor (2021).

5

Trata-se do valor atual no momento da realização do presente trabalho: R$1.900,00 ou
USD410,00.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma metodologia para
adaptação de máquinas legadas para um ambiente CPPS. O desenvolvimento
contou com a geração de modelos de manufatura virtual baseados em software
de manufatura digital. Por outro lado, considerando o sistema físico real, foi
desenvolvida uma solução baseada no sensoriamento dos parâmetros de
energia elétrica da máquina com os dados sendo enviados para plataformas em
nuvem. A solução tem baixo custo, reforçando a possibilidade de empresas com
menor capacidade de investimento não serem excluídas da quarta revolução
industrial.
Para validação do OEE, a produção da linha transfer foi monitorada por
três turnos de 8 horas durante dois dias, que correspondem a um tempo de
carregamento (LT) de 48 horas. A cada turno há uma parada programada de 1
hora para almoço e descanso do operador, e o equipamento permanece parado.
O tempo de ciclo (intervalo entre duas peças consecutivas) foi registrado por um
cronômetro e resultou em um valor médio de 7s por peça.
O usuário entra com o tempo planejado, o tempo de parada, o tempo de
ciclo da peça, o limiar da corrente e a quantidade de peças defeituosas,
utilizando a equação 5. O tempo planejado foi considerado como sendo 48 horas,
correspondendo ao tempo em que o medidor monitorou o processo. O tempo de
parada foi definido como sendo 6 paradas de 1 hora (uma parada por turno). O
tempo teórico de usinagem da peça foi considerado como 7 segundos (0.00194
horas). O limiar utilizado foi 13 amperes, pois este foi o valor que apresentou
maior precisão para a contagem de peças (0.5% de erro), resultando em 17367
peças no período de 48 horas. A tolerância para o valor do limiar foi definida em
1 ampere. Substituindo os parâmetros de corrente, T=13A e d=1A, tal como
mostrado na equação 6, obtemos a contagem de peças.


 ͳ ݂݅ሺͳ͵ െ ͳሻ ൏ ݔ ൏  ሺͳ͵  ͳሻ
ୀଵ

(6)
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O cálculo da taxa de disponibilidade do equipamento considera o tempo
planejado e o tempo de parada, equações 2 e 3.
ܱ ݁݉݅ܶ݃݊݅ݐܽݎ݁ൌ Ͷͺ െ ሺ͵ ʹ כ ͳ כሻ ൌ Ͷʹݏܽݎܪ
݁ݐܴܽݕݐ݈ܾ݈݅݅ܽ݅ܽݒܣሺܣሻ ൌ 

Ͷʹ
 ͲͲͳ כൌ ͺǤͷΨ
Ͷͺ

O cálculo do desempenho utiliza o tempo de ciclo de uma peça, a
contagem de peças produzidas no período e o tempo operacional.

ܲ݁ݕ݂݂ܿ݊݁݅ܿ݅ܧ݁ܿ݊ܽ݉ݎ݂ݎሺܲሻ ൌ 

ͲǤͲͲͳͻͶ ͳ כ͵
ൌ ͺͲǤʹͳͻΨ
Ͷʹ

O escopo do presente trabalho não inclui a identificação de peças boas e
defeituosas produzidas no período. Sendo assim, a quantidade de peças
defeituosas foi considerada como sendo zero. O cálculo é feito pelo objeto
quality, equação 5.

ܳ݁ݐܴܽݕݐ݈݅ܽݑሺܳሻ ൌ

ሺͳ͵ െ Ͳሻ
ൌ ͳǤͲ
ͳ͵

A partir destes valores o software é capaz de processar o cálculo do OEE,
através do objeto OEE, na equação 1.
ܱ ܧܧൌ ͲǤͺͷ Ͳ כǤͺͲʹͳͻ ͳ כǤͲ ൌ ͲǡͳͻͳʹͷΨ

Para garantir a eficácia da solução aqui proposta e tornar o equipamento
conectado a I4.0, visando o acompanhamento online do referido equipamento, o
sistema MPS foi testado e analisado exaustivamente.
Esse sistema, primeiramente, nos traz uma análise focada no gráfico de
corrente, em função do tempo, da máquina, ponto de partida para o cálculo dos
demais indicadores, figura 14.
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FIGURA 14 - GRÁFICO DA CORRENTE (A) EM FUNÇÃO DO TEMPO (S), SISTEMA MPS

FONTE: O autor (2021).

Uma correlação entre o gráfico de corrente (figura 14) pode ser
estabelecida com os estágios de funcionamento da linha transfer (figura 15). O
estágio E0 não foi identificado pois o equipamento estava energizado e uma
corrente menor que 5A é detectada para manter seus periféricos.
FIGURA 15 - ESTÁGIOS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DA
CORRENTE (A)

FONTE: O autor (2021).
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Uma vez estipulado o contador de peças, pode-se gerar um gráfico de
acompanhamento dos volumes produzidos em função do tempo, tal como
mostrado na figura 16.
FIGURA 16 - GRÁFICO DE PRODUÇÃO (PEÇAS/ H) EM FUNÇÃO DO TEMPO (S), SISTEMA
MPS

FONTE: O autor (2021).

A referida produção é calculada com base nos intervalos de ciclos
medidos no medidor de grandezas elétricas em função do tempo. Leva em
consideração a quantidade de picos que ocorreram no período de 1 hora e gera
o gráfico. Por exemplo, considerando o intervalo entre picos de corrente de 7
segundos e que a máquina tenha 100% de disponibilidade neste tempo, ter-seia uma produtividade de 514 peças.
Ainda no gráfico da produção, figura 16, temos dois pontos, circulados em
verde, que chamam a atenção e ao mesmo tempo mostram as vantagens do
referido sistema. Neste caso, houve uma falha no braço robótico utilizado na
carga e descarga de peças, na estação 1, da máquina transfer. Tais anomalias
podem gerar informações para tomadas de decisões do gestor de produção,
após análises detalhadas, e em tempo real, pelo líder de produção. As
informações analisadas permitem avaliar o turno com maior interferência, horário
das ocorrências, oscilações de energia da rede, etc.
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Para facilitar as referidas análises e acompanhamento em tempo real da
máquina, foi criado uma interface com esta finalidade, figura 17.
FIGURA 17 - INTERFACE DE PRODUÇÃO, SISTEMA MPS

FONTE: O autor (2021).

Esta interface traz, em tempo real, leitura da disponibilidade do
equipamento,

performance,

produção, produção e

energia ativa.

A

disponibilidade e performance seguem a metodologia de cálculo das equações
2 e 3. Na figura 17, os dados mostrados são referentes a um tempo de medição
de 5 horas de leitura. Dados de suma relevância para o líder de produção tomar
suas ações e acompanhamento do equipamento, ainda mais em se tratando de
uma restrição da linha de produção, é necessário maximizar o volume produzido.
No exemplo acima, tem-se que, até o dado momento, o volume produzido foi de
2503 peças, sendo possível prever o volume de produção do turno e tomar ações
mitigatórias, caso necessário.
Percebe-se que a variação de corrente apresentada na figura 18, não
influencia a contagem de peças, apresentando estabilidade suficiente para
garantir a sua função, considerando a contagem de peças com uma corrente
maior ou igual a 13 A, valor este adotado como referência para o caso em
questão. Fato este validado na prática no equipamento transfer.

52

FIGURA 18 - ESPECTRO DA CORRENTE (A) AO LONGO DO TEMPO (S), SISTEMA MPS

FONTE: O autor (2022).

Para consolidar os resultados e fornecer dados do OEE, o sistema
disponibiliza uma tela para consulta deste indicador, em tempo real, e em série
histórica para fins de análises.
Os dados consolidados, de OEE, na figura 19, são lidos na coluna
“Resultado”. Ainda neste relatório (figura 19), consegue-se medir qual turno está
com melhor desempenho e qual métrica está com melhor desempenho,
Disponibilidade ou Produtividade.
FIGURA 19 - RESULTADOS OEE, SISTEMA MPS

FONTE: O autor (2022).

No quadro 2 é possível obtermos uma comparação dos resultados do
OEE calculados pela metodologia aqui proposta, MPS, e o sistema oficial da
empresa, chamado Qlik6 (sistema de inteligência de negócio). Nesta análise, os
dados obtidos foram de um período de 72 horas. A variação média do volume
6

Para mais informações, consulte: https://www.qlik.com/pt-br/
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produzido, em percentual, neste intervalo de tempo, quando comparado as
medições dos dois sistemas, foi de 1,99%. Já o indicador OEE sofreu uma
variação de 1,62%.
Essa discrepância, em percentual, encontrado entre os OEEs pode estar
relacionada com os limiares de corrente no sistema proposto e/ ou com a
contagem real das peças no sistema oficial, realizada de forma manual pelos
operadores, podendo gerar erros de contagem. Além disso, falhas de
comunicação e/ ou a baixa taxa de amostragem também pode contribuir para
esta divergência.
QUADRO 2 - COMPARATIVO DO OEE VIA METODOLOGIA E SISTEMA OFICIAL DA
EMPRESA
Volume

Vol.prod,

prod. (Qlik)

Variação

Tempo

OEE

OEE

Variação

(med.

de

(Qlik)

(med,

OEE

Energia)

carga

energia)

(LT)
7414

7405

-0,12%

24 hr

92,66%

92,54%

-0,13%

8128

7987

-2,86%

24 hr

99,43%

97,70%

-1,74%

7966

7728

-2,99%

24 hr

97,45%

94,54%

-2,99%

FONTE: O autor (2022).

Para a validação final da metodologia aqui proposta, foi realizado uma
análise da latência da rede para constatação da estabilidade e cadência da
geração de dados, uma vez que o objetivo é obter informações em tempo real e
comprovar a eficácia do sistema.
Mesmo o sistema sendo utilizado com sua máxima capacidade (medidor
e leituras Modbus), foi constatado a utilização de 4kB/s. Também foi constatado,
que na inicialização do sistema a taxa de dados é um pouco maior e apresenta
queda em regime de operação normal.
Nos testes realizados, figura 20, o sistema estava conectado a uma rede
WiFi doméstica para envio de dados e o computador conectado a um roteador
WiFi com 4G.

54

FIGURA 20 - ANÁLISE DE LATÊNCIA DA REDE

FONTE: O autor (2022).

O valor máximo de desvio de sincronismo entre dois pontos foi
considerado de 200 ms pois, reiniciando-se várias vezes o sistema em testes
locais, o desvio nunca esteve abaixo de -150ms (foi adicionada uma margem de
segurança).
O sistema agrupa os dados e os envia a cada 1 segundo, ou seja, em
relação à leitura, os dados sendo apresentados na interface da figura 21, estão
até 1 segundo atrasados. Este "atraso" é uma constante que não aumenta com
qualquer alteração no sistema, inserção de módulos ou sensores, se tratando
apenas de um deslocamento.
Essa análise nos mostra que ainda temos margem para crescimento sem
que ocorra qualquer piora relevante do sistema e coloque em alerta a geração
dos indicadores em tempo real.
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6 CONCLUSÃO
A partir da análise das referências bibliográficas foi possível criar uma
metodologia para o cálculo do indicador OEE através de um medidor de
grandezas elétricas de baixo custo, com geração de indicadores em tempo real
e online. Essa metodologia se mostrou robusta suficiente para a aplicação em
um equipamento tipo transfer.
Comparando a metodologia apresentada neste trabalho com o sistema
atual utilizado na empresa, o Qlik, foi constatado que é totalmente possível
adotar a metodologia com uma arquitetura em três camadas. A precisão
encontrada na metodologia proposta (1,62%, desvio) elimina o erro gerado pela
contagem manual das peças e trará dados com maior credibilidade para tomadas
de decisões.
Por outro lado, esta metodologia deverá estar muito bem estruturada
juntamente com a área de tecnologia de informação da empresa para evitar
instabilidades desnecessárias da rede e ataques cibernéticos.
Como retorno deste trabalho conclui-se que o equipamento, objeto deste
estudo, está capacitado para a conectividade em direção a um ambiente de
manufatura 4.0 bem como o desenvolvimento de profissionais da empresa com
embasamento de conceitos como IoT, CPPS, OEE com um olhar para a
sustentabilidade.
Com o resultado encontrado e ponderações realizadas, concluí-se que o
sistema tem capacidade suficiente de realizar a contagem automática, e em
tempo real, de peças e a disponibilidade do equipamento com um bom grau de
precisão, gerando assim o OEE. Essa metodologia poderá ser testada em outros
tipos de equipamento com a mesma finalidade aqui proposta.
Trabalhos Futuros
Desafios futuros deste projeto estarão relacionados ao desenvolvimento
de uma metodologia para apontamento de peças rejeitadas para o devido cálculo
da equação 4 (QR) e definição de hardwares apropriados para o ambiente
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industrial, como: roteadores WiFi, infraestrutura de rede e armazenamento de
dados e estrutura de IT apropriada para o universo 4.0, incluindo segurança
cibernética.
Poderia ter sido, também, ter escolhido a potência ativa como grandeza
elétrica e, integrando a área do gráfico desta grandeza, teríamos o consumo de
energia do equipamento. Dado este, cada vez mais importante nas organizações
e em linha com sustentabilidade.
Análises pertinentes sobre o comportamento da energia ativa e como
atuar para a performance de sustentabilidade deverão ser explorados. Na
medição da energia ativa (E) poderá ser proposto um novo indicador de
eficiência global do equipamento e atrelando o desempenho energético ao
sistema. Isso poderá ser calculado através da energia específica considerando
a energia elétrica utilizada para produzir uma única peça.
Desta forma, este novo indicador que poderá ser chamado de OEE-Plus
poderá ser calculado multiplicando os quatro indicadores (RT, PE, QR, E)
conforme definido anteriormente.
E por último, fica o desafio de como interligar uma rede de equipamentos
distintos, com o sistema apresentado neste trabalho.
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