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Ganhos de eficiência virão da convergência de IT/OT
More
DIGITIZED

8X connected devices per 

person by 2020



Topologia de Automação + IIoT



Tecnologias Habilitadoras
O que permite hoje a adoção em larga escala de IoT?

Sensores e Comunicação Eficientes

Baixo consumo de energia, longo

alcance e poucas mensagens por 

dia

Big Data e Computação em

Nuvem

Poder Computacional



LPWAN – Low Power Wide Area Networks
Alcance e consumo de energia
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Cobertura Sigfox



Exemplo de Telemetria



Monitoramento remoto LPWAN Sigfox

• Fácil instalação (wireless)

• Sem alimentação, autonomia em média de 5 anos 

a 10 anos

• Proteção IP 66, robusto e industrial

• Inscrição online (via app/smartphone ou web) de 

transmissor na rede via QR code

• IoT sem complexidade (plug and play)

• Alarme remoto no caso de um evento crítico e 

ocasional ou inesperado.



XIOT para quais aplicações?

Monitoramento da pressão

A notificação é enviada na queda ou subida do valor

Monitoramento de intrusão

Alarmes de posição de portas

Indicação de alarmes

detecção do nível de material dentro



Gestão de energia remota com IoT
Energia é aproximadamente 1/3 do OPEX de uma companhia de saneamento

 Fácil instalação (wireless);

 Monitorar o desempenho do ativo;



Gestão de energia opção de SaaS (Software as a Service)



Gestão de ativos

 Monitorar pontos de aquecimentos em um substação;

 Reduzir a probabilidade de falhas e tempo de manutenção

 Solução wireless e com imã



IIoT Box - Integração IT/OT

 Conectar qualquer coisa em qualquer lugar (NodeRed). 

Protocolos Modbus/TCP, Modbus/RTU, Ethernet/IP, 

Wonderware online, OPC UA, MQTT, Twitter, Facebook, SQL, 

Firebase, Azure e etc;

 2 Portas ethernet Gigabit, Porta serial (RS232 ou 485), USB, 

GPIO, Wifi, Bluetooth, modem 4G, entradas analógicas e etc;

 WebServer

 Linux Yocto ou Windows 10 IoT Enterprise;

 Inicialização segura e criptografia de hardware para o Cyber 
Security, Opcional TPM, segurança de acordo com a ISA/IEC-
62443

 Sem ventilador e sem partes rotativas

 VPN com EcoStruxure Secure Connect Advisor, for remote 

connections



O IIoT Box é o facilitador do IIoT
For a cyber-safe and performant edge control platform to deploy and run on the plant floor
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Exemplo de uma estação de bombeamento

Plants management

SCADA
SQL 

Server

Connected products

CMMS,

SQL, Excel…

Dispositivos de campo 

conectados na IT para 

gerenciamento de dados e 

análises

ACOEM 

Wireless vibration sensors

Automation 

engineer

Maintenance

engineer



MQTT
Message Queue Telemetry Transport

 O MQTT foi inventado e desenvolvido inicialmente pela IBM no final dos anos 90;

 Protocolo de sistema de mensagens assíncrono desacopla o emissor e o receptor da mensagem 

tanto no espaço quanto no tempo e, portanto, é escalável em ambientes de rede que não são 

confiáveis;

 O protocolo leve permite a implementação em hardware de dispositivo altamente restringido e em 

redes de largura da banda limitada e de alta latência.



OPC UA
Open Platform Communications (Unified Architecture)

OPC DA, AE e HDA

 Lançado em 1996;

 Baseado nas tecnologias OLE, COM, e DCOM da Microsoft;

 Segunraça COM/DCOM;

 Só roda em Windows;

OPC UA

 Lançado em 2006;

 Arquitetura client/server e publish/subscribe (2017);

 A UA Security consiste em autenticação e autorização, criptografia e integridade de dados por meio 

de assinaturas;

 Roda em todas as plataformas (Windows, Linux, Apple, etc);



Para que serve um inversor? Qual a vantagem do IoT?
Dispositivo inteligente e com conectividade

 Medir e gerenciar a energia na entrada do inversor e na saída 

para o motor;

 Mostrar em que ponto da curva da bomba está trabalhando, se a 

bomba está corretamente dimensionada;

 Proteger contra cavitação e golpe de aríete;

 Proteger contra operação a seco (sem instrumento);

 Destravar a bomba em caso de obstrução;

 Calcular a vazão estimada (sem instrumento);

 Fazer a gestão de ativos, auto testes e avisar a hora da 

manutenção;

 Controlar um estação com até 6 bombas (sem CLP);

 Otimizar a quantidade de bombas funcionando para obter o 

menor consumo de energia possível;



SaaS

Sensores e Comunicação Eficientes

Baixo consumo de energia, longo

alcance e poucas mensagens por 

dia

Big Data e Computação em

Nuvem

Poder Computacional



Monitoramento e Gestão
Aveva Insight – Wonderware Online



Monitoramento e Gestão
Aveva Insight – Wonderware Online



Mobilidade
Aveva Insight – Wonderware Online



Inteligência artificial para detectar anomalias
Aveva Insight – Wonderware Online



Monitoramento e Gestão
Aveva Insight – Wonderware Online

CONECTIVIDADE

 OPC

 Excel

 Sigfox

 MQTT

 Libelium

 NodeRed

 Wonderware Historian

 Indusoft



Otimização e Gestão de Bombeamentos

• Economias significativas: 15% ao ano em despesas operacionais

• Resultados rápidos: três meses para ver melhorias

• Resultados sustentáveis

• Decida e atue com base em fatos e números

Enfrente as despesas operacionais

Energia

Manutenção

Operações

Com balanceamento otimizado 

entre desempenho, riscos e custos.

Fornecer recursos de gerenciamento

Linha de base e targets

Níveis de melhoria

Economia de potencial

Acompanhamento

KPIs e métricas

Alcançar os objetivos

Nossos especialistas ajudam você a:

Identifique o alvo

Fornecer recomendações

Entregar guia de implementação

O EcoStruxure Pumping Performance Advisor aborda as instalações de bombeamento em sistemas de água e esgoto -

esvaziando ou enchendo reservatórios onde a potência instalada é maior que 270kW



Otimização e Gestão de Bombeamentos



Otimização e Gestão de Bombeamentos

EcoStruxure™ Pumping Performance Advisor 
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Smart Pumping Apps 

Schneider Electric

Serv ice Bureau
Analytics

PLC, motor starter, … Your staff

Simples

• Um aplicativo para todos os seus sites

• Disponível a qualquer hora, de qualquer 

lugar

• Acessível através do seu navegador da 

Internet

Não intrusivo

• Não há necessidade de parar sua estação

• Acesse dados onde está

• Comunicação 3G / 4G para a nuvem

Agnóstico

• Seja qual for a marca PLC

• Seja qual for a rede de comunicação

• Seja qual for o tipo de controle do motor
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