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SUMÁRIO
Em três revoluções industriais, avançamos da mecanização da produção para a linha de produção em massa,
chegando a automação do chão de fábrica. Agora, com a quarta revolução, integra-se a tecnologia da
informação com a tecnologia de automação, com impactos profundos e exponenciais causados por um
conjunto de tecnologias que unem o mundo real ao virtual.
Este trabalho apresenta uma plataforma de software que pode ser usada para o desenvolvimento de
soluções para a indústria 4.0. O trabalho discute as funcionalidades desejadas e na sequência mostra como
estas são disponibilizadas na plataforma. É dado um destaque na funcionalidade que cria uma linha de
produção de software orientado a aplicações de tempo real, para qualquer área do conhecimento.
A Spin, em sua incansável busca pela inovação, participou, a partir de 2010, do desenvolvimento de um
software SCADA sem código legado, utilizando o framework DotNet. O software teve sua versão beta
lançada em 2013 e a partir do seu uso e do conhecimento dos requisitos e características de soluções para
a indústria 4.0, observou-se que na verdade ele é muito mais que um software SCADA, por suas
funcionalidades e por sua modernidade ele é hoje uma das melhores plataformas para o desenvolvimento
de soluções para esta indústria.
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1.0 INTRODUÇÃO
No mundo real aceleramos a velocidade dos processos, mas mantemo-nos limitados pelo cérebro e os cinco
sentidos. Integrar o real e o virtual nos leva a uma nova dimensão, com um cérebro estendido por meio de
novas tecnologias, tais como computação na nuvem, software como um serviço (SaS), big data, inteligência
artificial, aprendizado de máquina, realidade aumentada, etc. Todas essas tecnologias em sincronicidade
com o meio ambiente, gerando soluções sustentáveis.
Plataformas de desenvolvimento para a indústria 4.0 devem lidar com as novas tecnologias, incorporandoas às soluções propostas de forma simples e intuitiva. Elas têm em seu DNA IoT (internet das coisas).
Espera-se que as aplicações desenvolvidas possam ser executadas tanto na nuvem como em uma rede local
ou em um ambiente de fog computing, disponibilizando aos desenvolvedores todas as ferramentas
necessárias para criar diferentes soluções, sejam elas orientadas a serviços, a eventos, ao uso de bancos de
dados, a geração de KPIs e dashboards, ao tratamento de grandes massas de dados com IA, ao
desenvolvimento tanto de centros de controle como soluções embarcadas, ou a tudo isso e muito mais.
As soluções geradas, utilizando as ferramentas e bibliotecas dessas plataformas, devem ser aplicáveis a
diferentes áreas do conhecimento humano, tais como energia, petróleo e gás, telecomunicações, gestão de
ativos, gestão do chão de fábrica, cidades inteligentes, etc. Além disso, essas plataformas devem permitir a
conexão de módulos, como peças de lego®, gerando soluções de forma rápida e permitindo também a
criação de novas peças, sempre que necessário.

(*) Granja do Torto - Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC, Lote 4, 1º andar – CEP 70635-815 Brasília-DF–
Brasil Tel.: (+55 61)99284-2034 – E-mail: simoes@spinengenharia.com.br.
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2.0 REQUISITOS DE UMA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PARA A INDÚSTRIA 4.0
2.1. Tratar dezenas de protocolos de mercado
Ter IoT no DNA significa todos comunicando-se entre si, dezenas de dispositivos eletrônicos inteligentes
(IEDs) trocando dados em diferentes linguagens, exigindo plataformas que falem dezenas de protocolos de
comunicação, orientados a diferentes propósitos, conforme a área de aplicação, ao meio de comunicação,
ao volume de dados, à capacidade de processamento, etc.
Plataformas, para o desenvolvimento de aplicações da indústria 4.0, requerem a disponibilidade de
protocolos, assim como devem permitir o desenvolvimento de novos protocolos.
A simplicidade de uso destes diferentes protocolos exigirá a padronização da interface de parametrização,
isto é, uma única interface comum a todos os protocolos, como mostrado nas figuras abaixo, onde para
qualquer protocolo se tem quatro pastas: Canal, Nó, Pontos e Tipos de Acesso.

Figura 1: Todos os protocolos suportados têm a mesma interface de parametrização

A plataforma será mais ou menos geral em função dos protocolos que suporta. Para cada área de
conhecimento os protocolos podem ser distintos, em função dos requisitos que devem ser atendidos. Assim,
por exemplo, para o setor elétrico os protocolos devem suportar estampa de tempo com precisão de um
milissegundo; para atender a área industrial, devem suportar os protocolos dos CLPs (controladores lógicos
programáveis) líderes de mercado nesse segmento; para serem usados na comunicação com sensores
inteligentes usados em IoTs, devem ser curtos e concisos. Em resumo, para cada tipo de aplicação existem
alguns protocolos que se tornaram um padrão de mercado e estes, devem ser suportados.
Abaixo são mostrados alguns protocolos usados em diferentes mercados:
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Figura 2: Exemplo de protocolos usados no mercado

Não basta falar muitos protocolos, é necessário também ser capaz de traduzir estes protocolos e para isso,
existem alguns padrões usados no mercado. O mais usual para a conversão de protocolos é o padrão “OPC
Server  Qualquer protocolo”. Existem várias empresas que vendem essas soluções, tais como a
Matrikon, a Kepware, etc. Assim, suportar OPC cliente, significa poder usar essas soluções de mercado que
suportam mais de uma centena de protocolos, como mostra a figura abaixo:

Figura 3: Usando OPC como gateway - Conversor

Se a plataforma suportar OPC UA/DA cliente e servidor, significa que ela será capaz de traduzir todos os
protocolos suportados por ela, assim como as dezenas de outros protocolos suportados pelos gateways de
mercado. Mais que isso, a plataforma poderá ser embarcada em um mini-PC, por exemplo, e fazer a
conversão do protocolo no nível do processo (edge computing).
Além de OPC Server (UA/DA), é possível também fazer gateway dos protocolos suportados com qualquer
protocolo servidor disponibilizado, tais como IEC-60870-5-104, IEC-60870-5-101, DNP3.0 e Modbus.
2.2. Escalabilidade
Também é importante que essas plataformas tenham escalabilidade, podendo executar tanto em um
pequeno computador como em um conjunto de computadores. Para isso elas devem ter uma arquitetura
distribuída em módulos funcionais que se conectam através de IP, permitindo que cada funcionalidade,
opcional ou obrigatória, execute em um ou vários computadores em função dos requisitos de desempenho
necessários. Assim, por exemplo, os módulos de alarmes, de tratamento de bases de dados, de comunicação
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com o processo, de apresentação gráfica, de geração de relatórios, de processamento de scripts, etc.,
poderão executar em um ou mais computadores.
Uma aplicação de gateway de protocolos não necessita muitas funcionalidades, bastando os módulos de
estruturas de dados, segurança, scripts e devices com os protocolos usados, como mostra a figura abaixo:

Figura 4: Um gateway de comunicação tem uns poucos módulos funcionais

No caso de uma aplicação complexa de um centro de controle gerenciando centenas de sítios, é desejável
que o módulo de comunicação possa executar em vários computadores, cada qual concentrando a
comunicação com algumas dezenas de sítios, balanceando sua carga em função do processamento exigido,
como mostra a figura abaixo onde, inclusive, no barramento de processo existem mini-PCs funcionando
como módulos de aquisição e gateway de protocolos.

Figura 5: Um centro de controle com funcionalidades distribuídas em vários computadores

2.3. Hub de dados de diferentes origens
Para integrar diferentes sistemas com grandes massas de dados, essas plataformas devem suportar
provedores de acesso aos diferentes bancos de dados padrão de mercado existentes, possibilitando criar
aplicações que são verdadeiros hubs de dados oriundos de qualquer base de dados. Para tal, devemos ser
capazes de definir as bases de dados origem e destino, com seus provedores de acesso, suas tabelas, etc.
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Figura 6: Todos os provedores de bancos de dado relacionais de mercado

Aplicações com grandes volumes de dados devem usar bases de dados tipo Oracle ou Microsoft SQL Server,
mas aplicações que atendem pequenos volumes de dados podem usar o banco relacional SQLite, sem ter
que pagar por isso.
2.4. Otimização - automatizar entradas de dados muito usadas
É normal integradores utilizarem famílias de IEDs (CLPs, relés, etc.) de um mesmo fabricante ou de uns
poucos fabricantes com os quais eles têm algum tipo de parceria. O mesmo ocorre com clientes que só
usam uns poucos IEDs homologados pela empresa. Neste caso é interessante que a plataforma de
desenvolvimento tenha ferramentas que permitam automatizar o processo de entrada de dados.
No caso, a plataforma abaixo permite desenvolver programas escritos em C#, VbDotNet e Python, que
automatizam o tratamento de dados dos IEDs muito utilizados.

Figura 7: Extensões – Ferramenta para automatizar entradas de dados muito usadas
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A partir da figura acima, a título de exemplo, são explicadas algumas extensões para melhor entendimento
do uso desta ferramenta.













ActionView: esta extensão foi desenvolvida para fazer o retrofit de um sistema que utilize o SCADA
ActionView. Ao clicar nesta caixa, é ativado um programa que pergunta ao usuário o caminho para ler
o arquivo de projeto desenvolvido usando o SCADA ActionView, que será substituído pelo Action˳NET.
Como consequência o programa gera, automaticamente, uma aplicação SCADA similar à do ActionView,
no Action˳NET.
Deploy: Esta extensão gera, a partir dos templates de uma aplicação elétrica e da lista de objetos, vãos
(bays) associados a esses templates, gera automaticamente a lista de alarmes, histórico e pontos de
entrada/saída associados. O exemplo de uso dessa extensão é apresentado no vídeo apontado.
WirelessHart: Esta extensão lê um CLP Emerson já configurado, com pontos que serão lidos/escritos
com esse protocolo e gera os templates, os objetos tag associados e os pontos de entrada/saída que
serão tratados.
Contrologix: Faz o mesmo que a extensão acima, considerando um CLP Contrologix da Rockwell.
Import IEC61850: A partir de um relé IEC61850 ou dos arquivos SCL ou SSL gerados a partir de relés, a
função gera os templates, os objetos tag associados e os pontos de entrada/saída que serão tratados
pela aplicação.
OPC: A partir de um servidor OPC gera os templates, os objetos tag associados e os pontos de
entrada/saída que serão tratados pela aplicação.
SNMP: para cada agente SNMP que será monitorado pela aplicação, lê o arquivo MIB e gera os
templates, os objetos tag associados e os pontos de entrada/saída que serão tratados pela aplicação.
Etc.

Um fabricante de IED tipo CLP, Relé, etc. pode usar essa ferramenta para criar uma solução vertical de
supervisão e controle de seus IEDs, onde a IHM é usada para gerar os arquivos de configuração do IED e
vice x versa.
2.5. Poderosa ferramenta de edição de telas para qualquer mídia
É essencial a possibilidade de desenvolver telas com gráficos de última geração em qualquer mídia eletrônica
(computadores, tablets e smartphones). No ambiente DotNet, o uso de WPF permite ao usuário criar telas
em qualquer mídia. O núcleo do WPF é baseado em telas vetoriais e foi criado para tirar o máximo proveito
de hardwares gráficos modernos, estendendo o núcleo com um conjunto abrangente de funcionalidades de
desenvolvimento de aplicativos que incluem linguagem XAML, controles, associação de dados, layout,
elementos gráficos 2D e 3D, animação, estilos, modelos, documentos, mídia, texto e tipografia. Ele permite
a criação de telas dos jogos de última geração, suportando bibliotecas de classes, “code behind”, marcação,
controles, etc.
No caso desta plataforma, é disponibilizado um ambiente de edição de telas, onde o usuário dispõe de
milhares de símbolos vetoriais prontos para serem usados, assim como pode construir novos a partir dos
antigos ou a partir do zero.

Figura 8: Ambiente de criação e edição de telas
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As telas podem ser criadas em WPF ou em HTML5, suportando a funcionalidade de “code behind” que
permite o desenvolvimento de programas para tratar eventos associados às telas tais como cliques do mouse
e ações associadas ao cursor.
O usuário pode criar diferentes tipos de telas, definindo
os layouts associados a cada tipo, como será seu
comportamento, o número de monitores associados, etc.
Uma tela pode ser desenvolvida usando WPF ou HTML5,
e pode ser mostrada em um computador, um tablet ou
um smartphone iOS.
É possível inibir comandos em telas Web.
No layout da tela é possível criar várias zonas com
diferentes funcionalidades como, por exemplo,
cabeçalho, rodapé, área para entrada de dados, janelas
de eventos/alarmes, etc.

Figura 9: Definindo os tipos de tela desta aplicação

Quando o usuário define o endereço IP dos servidores da solução (simples ou dual hot-standby), a
plataforma, automaticamente, gera os endereços dos atalhos que devem ser colocados nos diferentes tipos
de cliente. Basta copiar este atalho e colocar em seu IHM para ter acesso a aplicação em tempo real.

Figura 10: Atalhos automaticamente colocados para cada tipo de IHM cliente

A plataforma suporta os três tipos de clientes IHM: o “rich client” exige a instalação do software, mas em
tempo real tem um maior desempenho; os clientes “smart” e “web” não exigem instalação, mas em execução
tem menor performance e não podem executar determinadas funcionalidades. O recomendável é que os
“rich” clientes fiquem restritos a área militarizada, onde estão os operadores do sistema, e os dois outros
sejam disponibilizados aos clientes remotos.
2.6. Poderosas linguagens de desenvolvimento e de depuração das aplicações
O ideal é que uma plataforma de desenvolvimento para aplicações para a indústria 4.0 não necessite
programação, isto é, que seja necessário apenas parametrizar as ferramentas disponíveis no ambiente de
Studio, como o é o Action˳NET. Mas se necessário, o usuário deve contar com linguagens de
desenvolvimento padrão de mercado como, por exemplo, C#, VBDotNET, Java e Python. No caso, as duas
primeiras são compiladores Microsoft que geram linguagem de máquina, tornando seu código muito mais
rápido que qualquer linguagem interpretada.
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Abaixo é mostrado que no ambiente de desenvolvimento de Scripts são disponibilizadas três linguagens
para a escrita de programas: VBdotNet, C# e Python. O usuário pode desenvolver uma task, uma classe ou
uma expressão de uma linha.

Figura 11: No ambiente de desenvolvimento, são disponibilizadas 3 linguagens

O Java Script é usado no “code behind” de telas desenvolvidas em HTML5.
Além de ferramentas de desenvolvimento, uma plataforma da indústria 4.0 deve possuir ferramentas de
depuração dinâmica do software, criação de diferentes tipos de break points, além de disponibilizar janelas
para debug dos módulos recém-criados. Na figura abaixo temos:
(1) Barra de ferramentas de compilação e depuração dinâmica de programas;
(2) Funcionalidade de intelliSense, que fornece vários recursos para ajudar a aprimorar a experiência de
escrever e editar o código. Por exemplo, além do preenchimento de código, o mecanismo também
fornece listas de membros, informações de parâmetros e informações rápidas.
(3) Área com erros de compilação do código, caso exista algum erro;
(4) Ferramentas de depuração e diagnóstico de erros ativadas ou não durante a execução dos módulos do
sistema.

Figura 12: Ferramentas de diagnóstico e depuração

8

LPS – Linha de Produção de Software
Plataforma para o desenvolvimento de
Aplicações para a Indústria 4.0
2.7. Segurança das aplicações
Segurança será sempre um ponto de atenção para empresas e indivíduos. É interessante que plataformas
de desenvolvimento para a indústria 4.0 tenham um conjunto de mecanismos para garantir a segurança das
aplicações e dos dados tratados por ela, quais sejam:
 Políticas do Usuário: permitir o estabelecimento de políticas de identificação de usuário, duração da
sessão, controle automático de log off, assinatura eletrônica, utilização de active directory (Windows),
trilha de auditoria e um conjunto completo de recursos de gerenciamento de usuários;
 Grupo de segurança e permissões de usuário: oferecer flexibilidade para definir privilégios com base em
grupos ou usuários específicos, considerando inclusive, que permissões podem ser globais ou
vinculadas a uma exibição, objeto ou ação de entrada específica. E disponibilizando a possibilidade de
se gerar comandos com senhas para dificultar ações de hackers;
 Criar usuários em tempo de execução: criar dinamicamente usuários e armazenar credenciais em bancos
de dados SQL ou de sistemas de terceiros para segurança integrada ou login unificado;
 Aplicações regulamentadas pela FDA e NERC: permitir desenvolver aplicativos em conformidade com o
título 21 CFR Parte 11 e foi projetado seguindo as recomendações aplicáveis da NERC, como o CIP-0071-Cyber Security System Management.

Figura 13: Mecanismos de segurança da plataforma

2.8. Integração com ferramentas de BI
Hoje existem dezenas de ferramentas de BI, que podem se integrar a plataformas de desenvolvimento
através de bases de dados relacionais. O Action˳NET já tem um BI, opcional, que pode ser integrado a
plataforma, como mostrado abaixo, tornando a solução ainda melhor.

Figura 14: Modulo de BI integrado a plataforma
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3.0 LPS – LINHA DE PRODUÇÃO DE SOFTWARE
3.1. Introdução a LPS
A seguir será mostrado que a plataforma de desenvolvimento de aplicações para a indústria 4.0, designada
Action˳NET, tem como um de seus principais diferenciais a possibilidade de implementar uma linha de
produção de software (fábrica de software) aplicada a qualquer mercado alvo. O conceito se fundamenta na
criação de componentes de software que têm determinadas funcionalidades. A partir da integração desses
componentes, gera-se produtos personalizados que se adequam as demandas de cada cliente.
Cada componente é um módulo de software com uma especificação de funcionalidade e requisitos que
podem ser adicionados a outros componentes para gerar um produto.
Uma linha de produção de software permite muitos ganhos no processo:






Grande redução do tempo e custo de desenvolvimento, parametrização e implantação;
Minimização de erros no desenvolvimento das aplicações;
Qualidade e homogeneidade da solução;
Preservação do conhecimento que fica no software da empresa e não nos técnicos;
Aumento de eficiência e produtividade.

3.2. Conceito de componentes

Figura 15 – Componentes gerando aplicações

A figura ao lado mostra o conceito de usar uma biblioteca
de componentes para gerar aplicações orientadas a
indústria 4.0.
O primeiro componente desenvolvido, designado ”SPIN”
(figura 16), tem dentro dele um padrão usado pela empresa
para desenvolver aplicações SCADA orientadas a
automação de usinas e subestações. Este componente pode
ser alterado para se adequar ao formato de aplicações de
diferentes concessionárias de eletricidade. Ele estabelece
um padrão de telas, com um layout preestabelecido, cria
alguns modelos de estruturas e tags que permitem gerar,
automaticamente, vários relatórios para consulta de dados
em tempo real e históricos, assim como, possui janelas de
comando usuais em sistemas de potência, tais como
abertura e fechamento de disjuntores/seccionadores,
aumentar e diminuir tap de transformadores, etc.

Figura 16 – Componente SPIN adicionado a um projeto vazio
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Este componente básico dá uma estrutura comum a qualquer aplicação desenvolvida, podendo ser
designado como parte da cultura da empresa, de sua metodologia de automação dos processos. Se o
usuário desejar alterar este ou qualquer outro componente, basta adicioná-lo ao projeto, alterá-lo e exportálo, usando a aba com destaque amarelo na figura acima, criando um novo componente. Esta funcionalidade
dá uma nova dimensão ao uso de componentes, isto é, a partir de um componente com dezenas de
funcionalidades, o usuário pode copiá-lo e modificá-lo, criando um novo componente, mais adequado a sua
cultura ou melhor que o componente anterior.
3.3. Componentes e melhores práticas
Um componente pode ser usado por um fabricante ou um consultor para fixar as melhores práticas de uso
de um equipamento qualquer como, por exemplo, uma nova linha de relés. Assim, o desenvolvedor usa
todas as funcionalidades disponíveis no equipamento, para tirar o máximo dele, e com isso fixa esse
conhecimento no componente que deverá ser usado em dezenas de projetos, garantindo a propagação das
melhores práticas para o uso daquele equipamento em novos projetos.
Considerando soluções de gestão de ativos elétricos como a monitoração de transformadores, hoje existem
IEDs de diferentes fabricantes, que utilizando uma rede descentralizada [1], fazem esta monitoração e muitos
destes IEDs já são vendidos embarcados no transformador. Além disso, muitos relés usados para a proteção
de transformadores, também acumulam funcionalidades de monitorar o ativo. Usando esta ideia básica, a
título de exemplo, criou-se o componente “Asset Monitoring”, que é gerado a partir da inclusão de vários
componentes onde, cada um deles pode ser tanto o IED de um fabricante, conforme a figura abaixo, como
um relé de proteção que acumula funcionalidades de gestão de ativo. Este componente é apenas um
exemplo, mas a ideia proposta é que se crie uma biblioteca com todos os IEDs normalmente utilizados para
a monitoração dos transformadores de uma concessionária e, em função dos IEDs existentes em uma dada
subestação, em poucos minutos se gera a aplicação que coleta os dados desses IEDs e os apresente em telas
locais, quando existe alguém presente na subestação, assim como os envie para o sistema central, na nuvem,
onde será feita a monitoração de todos os ativos, como é o caso de um sistema para gestão de ativos
centralizado [2].
O uso de componentes no contexto de melhores práticas, além de garantir a criação de aplicações com
qualidade, sem erros, em tempo recorde, permite que todo o conhecimento do melhor uso do IED aplicado
à solução fique no componente e não na cabeça dos técnicos.

Figura 17 – IEDs de diversos fabricantes monitorando o transformador

3.4. Desenvolvendo aplicações com componentes
O desenvolvimento de um componente exige mais tempo que uma aplicação similar, pois deve ser criado
um conjunto de funcionalidades reutilizáveis e, para tal, definida uma arquitetura de solução um pouco mais
sofisticada. Quanto aos testes de homologação do componente, estes são similares aos de uma aplicação,
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já que ambos devem garantir o perfeito funcionamento da solução, mas no caso de componentes, uma vez
testados poderão ser reusados sem limite de quantidade, prescindindo de nova necessidade de testes.
Desta forma, em pouco tempo o desenvolvedor será mais produtivo, mais assertivo, enfim, mais competitivo.
Para exemplificar essa mudança comportamental, apresenta-se a seguir o desenvolvimento de uma nova
aplicação solicitada por um cliente e como a visão de desenvolver através de componente mudou a
perspectiva de solução da empresa. O cliente neste caso, possui nove sítios automatizados com este
software, sendo cinco complexos eólicos e quatro usinas hidrelétricas, e solicitou que se adicionasse às nove
soluções relatórios de disponibilidade dos ativos elétricos tipo disjuntor. Para tal, foi criado um único
componente, genérico, que analisa a disponibilidade de ativos elétricos. Este mesmo componente foi
adicionado à nove aplicações distintas, gerando relatórios e dashboards que seguem um mesmo padrão. A
figura abaixo mostra alguns dashboards e relatórios gerados pelo componente.

Figura18 – Disponibilidade de ativos elétricos

A alteração e teste de uma aplicação existente, adicionando-se o relatório de disponibilidade de seus ativos,
em todos os vãos, dura menos de quatro horas e os relatórios podem ser gerados por turno, dia, semana,
mês e ano. Isto dá um ganho de produtividade substantivo, e a mão de obra usada foi de um estagiário, que
fez ações mecânicas, a partir da documentação do componente.
Concluído o desenvolvimento desse componente, a empresa pode usá-lo em qualquer outro sítio elétrico
(usina, subestação, parque eólico, etc.) para analisar a disponibilidade dos ativos, obtendo relatórios
padronizados.

3.5. Geração automática de aplicações
Quando se abre uma aplicação default do Action˳NET, conforme mostrado na figura 16, são mostrados todos
os componentes disponíveis no diretório apropriado, conforme figura abaixo.
Basta o usuário adicionar os componentes apropriados, para gerar uma aplicação completa.

Figura 19 – Repositório de Componentes
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A título de exemplo lista-se abaixo quatro componentes existentes, cujo ponteiro nos leva para um vídeo no
Youtube, de como usá-lo individualmente, e se mostra como agrupá-los gerando diferentes soluções,
observando que uma aplicação default já tem o componente ”SPIN” que permite gerar sete relatórios
(Alarmes correntes, Eventos do dia, Log de operação e tags de variáveis, Eventos históricos, Medidas
históricas e Tendências de tempo real ou históricas que atendem a um filtro):
(1) Subestação de concessionária: Este componente tem todos os tipos de vão de uma subestação de
distribuição de uma concessionária de eletricidade. Ele, sozinho, permite gerar qualquer subestação de
distribuição usando relés com protocolo IEC61850 homologados pela empresa. Seus alarmes, histórico
e endereços dos pontos seguem o padrão da concessionária.
(2) Subestação industrial: Este componente tem todos os vãos de uma subestação industrial padronizado
por um conglomerado de celulose com algumas indústrias. Ele, sozinho, permite gerar em minutos uma
nova subestação seguindo este padrão.
(3) Wind Power: Este componente permite gerar parques eólicos com dois tipos de aerogeradores.
(4) Disponibilidade de ativos: Este componente calcula a disponibilidade de ativos elétricos tipo disjuntor
em subestações de usinas e parques eólicos, gerando relatórios e dashboards.
Se iniciarmos uma nova aplicação e importarmos o componente (1) e (4), poderemos criar e testar, em
poucas horas, a aplicação de uma subestação com mais de uma dezena de vãos onde também é analisada
a disponibilidade dos ativos disjuntor.
Se iniciarmos uma nova aplicação e importarmos os componentes (2), (3) e (4) poderemos criar uma
subestação coletora de vários parques eólicos usando dois tipos de aerogeradores e um tipo de torre
anemométrica, com todos seus relatórios, além de adicionarmos relatórios de disponibilidade dos ativos
disjuntores associados à subestação coletora.
Usuários credenciados podem acessar uma biblioteca de componentes na nuvem e fazer o download de um
ou mais componentes e de sua documentação, bem como podem fazer o upload de componentes
desenvolvidos por ele, com a respectiva documentação.
Para preservar o direito autoral de componentes, é possível gerá-los como “PlugIns”, que são componentes
não editáveis, isto é, você pode usá-los em sua aplicação, mas não pode ver seu código nem o modificar.
Assim, com o uso de componente e da linha de produção de software, muda-se o paradigma de desenvolver
aplicações para a indústria 4.0. Uma aplicação poderá ser criada muito rapidamente e com o tempo os
usuários produzirão aplicações extremamente sofisticadas com a garantia de qualidade, robustez e zero
erros.
4.0 TRABALHANDO COM BIBLIOTECAS EXTERNAS E COMPONENTES
Com o uso de componentes, mostramos como é possível criar uma fábrica de software para geração de
aplicações orientadas a qualquer área com baixo custo, alta qualidade e sem erros. O próximo passo em
direção a soluções robustas, que reduzam o custo de produção com garantia de qualidade é a adição de
bibliotecas externas [3] confiáveis, sejam elas “open source” ou compradas.
A figura abaixo mostra duas bibliotecas “open source” adicionadas à plataforma, uma para o desenho de
objetos 3D e outra para utilizar mapas georreferenciados. Estas bibliotecas, entretanto, são um conjunto de
código, propriedades, atributos e métodos que devem ser usados, adequadamente, para serem úteis na
configuração de aplicações para a indústria 4.0. Por exemplo, o mapa GIS foi usado para mapear as chaves
de poste do sistema distribuição de uma concessionária, e para tal, deve ser possível em tempo de
configuração, inserir chaves georreferenciadas no mapa, com propriedades que permitam informar, em
tempo real, seu estado, suas principais medidas, traçar as redes elétricas entre elas, bem como criar métodos
que deverão comandá-las. O uso de componentes permite implementar as bibliotecas com as
funcionalidades necessárias, tornando-as um objeto parametrizável por qualquer usuário.
A integração de bibliotecas externas às aplicações da indústria 4.0 é um atalho para a integração do mundo
real ao virtual.
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Figura 20 – Inserindo bibliotecas externas através de componentes
5.0 CONCLUSÃO
Neste trabalho foi mostrado como o software Action.NET pode ser usado como uma plataforma para o
desenvolvimento de aplicações da indústria 4.0. Ele é muito mais que um SCADA, sendo uma plataforma
para o desenvolvimento de aplicações de tempo real que integram todas as novas tecnologias, tais como
IA, Machine Learning, Big Data, realidade virtual, etc.
Deve-se observar que o Action.NET é desenvolvido sobre o ambiente DotNet que executa tanto em
ambiente Microsoft como Linux. Na figura abaixo é mostrado que ao abrir-se um novo projeto na
plataforma Action.NET, pode-se escolher o ambiente dedesenvolvimento a ser utilizado: framework .NET
4.6.2 da Microsoft ou framework Linux/mono.

Figura 21 – Seleção do ambiente de desenvolvimento da aplicação

Outras informações substantivas é que a Microsoft também criou um ambiente “open source” (ML.NET), cujo
objetivo é disponibilizar uma plataforma extensível para que usuários DotNet possam utilizar estruturas
populares de aprendizado de máquina, tais como: TensorFlow, ONNX, Infer.NE e outras, e ter acesso a vários
cenários de ML, como classificação de imagens, detecção de objetos e muito mais.
Uma vez criado o algoritmo, este pode ser transportado para o ambiente de Scripts do Action.NET através
das linguagens C# ou Python.
Hoje, por exemplo, no setor elétrico o EPRI possui várias bibliotecas open source para aplicações em redes
inteligentes distribuídas como, por exemplo, a biblioteca OpenDSS.
Um exemplo de desenvolvimento usando a plataforma Action˳NET é o ActionWise que é o próprio SCADA
com um conjunto de módulos elétricos e um algoritmo de IA para a implementação da função FLISR [4].
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