
 

Gêmeo Digital – Muito além da simulação virtual com o Asset 

Administration Shell (AAS) 

 

Resumo 

Este artigo apresenta o conceito de gêmeo digital, destacando as suas características 

que vão além de uma simulação virtual. Como objetivo principal foi demonstrar os 

benefícios deste conceito quanto utilizado como sendo o principal repositório dos 

dados de forma padronizada. E para exemplificar de forma prática, os benefícios e 

todas as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 exploradas neste trabalho, uma 

cafeteira foi utilizado como sendo o ativo monitorado. Os resultados mostraram o 

potencial deste conceito, na simplificação do uso dos dados em todos os níveis, seja 

no chão de fábrica até a gestão das informações. Todo o trabalho foi uma colaboração 

das empresas associadas da Associação Brasileira de Internet Industrial (ABII).  

Keywords: gêmeos digitais, legado do chão de fábrica, descentralização de dados, 

silos de informações, Integração TA/TI, CPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

A transformação digital que está ocorrendo em todo o mundo e desencadeada 

pelos grandes avanços na capacidade de processamento dos computadores, fez com 

que diversos novos conceitos e tecnologias emergissem, tais quais Machine Learning, 

Conectividade, Big Data, Computação em Nuvem e Internet das Coisas. Essas são 

tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 e desempenham papéis fundamentais para 

a melhoria e otimização dos processos nas indústrias.  

Um desses novos conceitos é o Gêmeo Digital, que visa trazer para o ambiente 

virtual uma cópia do mundo real, permitindo que se analise diversos aspectos de um 

objeto, um equipamento, um processo ou até mesmo uma planta industrial. Testando 

cenários e possibilidades antes de implementá-las em sua cópia física, tornando as 

tomadas de decisões mais rápidas, eficientes e baratas.  Gêmeos digitais podem ser 

definidos como um modelo digital de um objeto real, que representa sua configuração 

física com riqueza de detalhes ou até mesmo com simplificações pertinentes, 

alimentado por dados de sensores, que ilustram a situação instantânea deste objeto 

no mundo real. Um gêmeo digital pode representar um ativo individual, um sistema 

composto por ativos diferentes ou um conjunto de vários ativos idênticos. 

Tendo isto em mente, este artigo analisa e discute o conceito de gêmeo digital 

no contexto da 4ª revolução industrial, focando particularmente no conceito, 

funcionalidades, tecnologias associadas e nas aplicações industriais. A aplicabilidade 

do conceito é ilustrada pela virtualização de uma cafeteira, com a utilização de 

tecnologias como IO-Link, MQTT e NOVAAS. 

 

2 O PROBLEMA 

Quantas vezes você se deparou com a dificuldade em utilizar equipamentos 

de dois fabricantes diferentes? Desde um cabo de celular com formato diferente, até 

um equipamento industrial com saída de dados proprietária. A maior parte do parque 

industrial existente no mundo foi comissionado desta maneira, os equipamentos 

formam um legado que, mesmo conectados (2º degrau na escala de maturidade da 

I4.0), muitas vezes não possuem padrão de comunicação entre eles. Cada 

equipamento dentro de uma planta se torna um silo de dados – este silo armazena 

os dados no seu formato proprietário e a simples falta de padronização para 



comunicação entre equipamentos, exige que toda vez que seja necessário consultar 

um dado dentro do silo, seja necessário construir um consultor/interpretador para se 

comunicar com estes equipamentos. Como resultado desta falta de padronização, os 

dados obtidos através destes silos são de baixa confiabilidade, taxa de atualização 

incerta, incorretos ou não existirem. 

Quanto vamos para o ambiente de gestão dos negócios, onde a tecnologia da 

informação está inserida, este problema de padronização não é diferente. E a tal da 

interoperabilidade. Esta característica está relacionada com a capacidade em que, 

diferentes sistemas compartilham dados, informações e serviços. Estas interações 

têm como principal objetivo, gerar valor agregado entre os envolvidos neste 

compartilhamento. Este desafio vem crescendo por vários motivos no ambiente de 

negócio. Alguns exemplos são: sistemas heterogêneos, necessidade de maior 

eficiência em uma cadeia logística exigindo compartilhamento entre os envolvidos, 

necessidade crescente de tomar decisões com base em dados (data-driven) e 

obrigações fiscais e regulatórias onde existe a exigência de troca de dados.  

Entretanto, abrir suas fronteiras onde aplicativos de terceiros podem acessar 

seus dados, ou você mesmo buscar estas informações de outros sistemas, requer um 

esforço considerável. Pois, mesmo com técnicas já difundidas e com a segurança 

intrínseca para esta exposição dos dados compartilhados, os diversos sistemas não 

se comunicam de forma simples. Se analisamos os diferentes sistemas e as 

diferentes plataformas, que cada vez mais são impostas para uma transformação 

digital, é notório os diferentes "idiomas" entre estes ambientes.  

É importante que existam inciativas de estudo para a quebra destes silos de 

informações, a fim de que as empresas tenham benefícios das arquiteturas de dados 

distribuídas de modo saudável e padronizado. Saudável no sentido de evitar 

vazamento de dados sigilosos em meio a estas trocas de dados. Não à toa, que 

conceitos como Open System, Standardized Protocols e Open Everything estão 

sendo cada vez mais explorados. Afinal, interoperabilidade mais simples, é essencial 

para o intercâmbio de informações e faz com que qualquer empresa, de qualquer 

tamanho, tenha benefícios de realizar negócios entre si, no Business to Business 

(B2B). O foco da empresa será no seu business core e não mais nas questões 

técnicas. 



3 A PROBLEMÁTICA 

Um dos grandes desafios da indústria é ser flexível mesmo com um parque 

instalado recheado de legados proprietários. É inviável substituir todos os 

equipamentos de uma vez só e fica, cada vez mais claro, a necessidade de se 

estabelecer uma padronização que permita a interoperabilidade entre equipamentos 

e sistemas, sejam eles de diferentes fabricantes e/ou novos e antigos. Além de existir 

uma única fonte de dados a ser compartilhado - figura 01. 

 

Figura 01 – Uso de um dado, horas trabalhados, por vários processos. 

Como resposta, os principais players do mercado se reuniram para estabelecer 

um conceito que facilite a troca de informações entre os produtos. Este padrão foi 

chamado de AAS (Asset Admnistration Shell) e reúne todas as informações de um 

equipamento, desde a fase do projeto até os dados de operação em uma 

representação virtual padronizada de um ativo físico. A documentação deste padrão 

é aberta e coloca fim à “corrida espacial” pelo padrão de mercado proprietário, sendo 

baseado nas melhores práticas e protocolos para troca de informações. Desta 

maneira, não é necessário dispender tanta energia para construir conexões com os 

equipamentos proprietários. Os equipamentos do futuro já conversarão neste formato 

e os equipamentos existentes podem se comunicar com o mundo externo através de 

um gateway com a saída de dados padronizados - figura 02. 



 

Figura 02 – Gêmeo digital a fonte única de dados 

 

4 GÊMEO DIGITAL, UMA APLICAÇÃO PRÁTICA 

Para a consolidação e construção de um gêmeo digital, optamos pela 

execução em nuvem, desta maneira, diferentes aplicações poderiam consumir os 

dados do gêmeo digital, sem que estivessem fisicamente conectadas a nossa 

interface física. O motor da implementação do gêmeo digital escolhido foi o NOVA 

Asset Admnistration Shell (NOVAAS). O NOVAAS é um ambiente de execução e 

implementação da arquitetura de referência desenvolvida em código aberto pela 

NOVA School of Science and Technology de Portugal. A escolha do NOVAAS para 

essa aplicação baseou-se nos seguintes critérios: implementação das melhores 

práticas de desenvolvimento, como por exemplo execução em contêiner; é uma 

iniciativa de código aberto, que está em pleno desenvolvimento; foi desenvolvido 

dentro do ambiente node-red, que conta com uma extensa comunidade de 

desenvolvimento e é multiplataforma. 

 

4.1 DOCKER E NOVAAS NA NUVEM 

O primeiro passo para executar o NOVAAS na nuvem é preparar o ambiente 

de execução, foi utilizado neste teste uma máquina virtual Ubuntu, devido ao baixo 

consumo de recursos, não é necessário utilizar uma máquina muito potente. O 

NOVAAS foi desenvolvido em Docker, um projeto de software livre para automatizar 

a implantação de aplicativos como contêineres autossuficientes portáteis que podem 



ser executados na nuvem ou localmente. Após instalar o Docker dentro máquina 

Ubuntu, é necessário que o usuário acesse o repositório do NOVAAS no Gitlab 

[NOVAAS Collection / NOVAAS Catalog / NOVA School of Science and Technology / 

NOVA Asset Administration Shell · GitLab] e siga os passos para executar o projeto 

de exemplo que está dentro da imagem padrão do NOVAAS disponível no repositório.  

Além de instalar o Docker e o NOVAAS, para realizar a troca de mensagens 

entre o campo e a nuvem, o protocolo adotado foi o MQTT, este protocolo é muito 

utilizado em IOT devido a suas características como leveza e robustez. Para que seja 

possível utilizar o MQTT na nuvem, é necessário instalar na máquina virtual um broker 

MQTT que faz a conexão entre todos os clientes da rede, além da conexão, o broker 

é responsável pela autenticação, direcionamento e criptografia das mensagens. Na 

aplicação da ABII desenvolvida neste trabalho, foi utilizado um broker de código 

aberto chamado “Mosquitto”. Existe uma vasta documentação disponível na internet 

explicando o processo de instalação e configuração do Mosquitto. 

O exemplo padrão que acompanha o NOVAAS é o gêmeo digital de um cilindro 

pneumático, além das informações técnicas do cilindro, um script gera variáveis 

aleatórias simulando o comportamento deste cilindro.  

Mas de que forma o NOVAAS  conhece as especificações técnicas do cilindro? 

E como ele conecta o ativo físico ao ativo digital?  

Para padronizar a troca de informações estáticas entre os ativos, foi criado um 

padrão chamado AASX, este formato atende alguns requisitos, tais como:  

 Formato de arquivo genérico para empacotar a estrutura do AAS, dados e etc.; 

 Possibilitar a troca de informações entre diferentes fabricantes e garantir a 

persistência dos dados trocados e armazenados; 

 Ser código aberto: Sem restrições legais e baseado em padronizações 

internacionais para garantir a manutenção continua; 

 Existência de uma API para realizar operações dentro do arquivo; 

 Políticas de validação, encriptação e assinaturas digitais para garantir maior 

segurança e integridade das informações. 

 

 



4.2 AASX 

Originalmente, o NOVAAS inclui o arquivo de extensão .AASX com todas as 

informações técnicas do cilindro utilizado no exemplo.  

O arquivo .AASX possui uma estrutura definida e padronizada se assemelhando 

em uma estrutura de árvore com elementos e subelementos, a sua composição mais 

genérica e que foi utilizada na aplicação da cafeteira tem os seguintes itens listados 

aqui hierarquicamente: 

 AAS: reúne as informações mais básicas que classificam o tipo de ativo e 

também informações específicas da instância em questão, por exemplo: o 

modelo de um equipamento e um identificador único. 

 Submodelo: são as diferentes seções dentro do AAS que agrupam as 

informações pelo seu tipo, por exemplo: dados de fabricação, arquivos, 

informações de contato, dados de operação, etc. 

 Propriedade: é subclasse do submodelo, este elemento serve para definir uma 

característica do ativo. Podendo ser: um endereço (físico ou virtual), uma 

característica técnica, informações de contato, dados de operação, etc. 

Com essas 3 informações, é possível construir um arquivo .AASX. Este arquivo 

pode ser visualizado e manipulado em uma outra aplicação desenvolvida para este 

fim chamada: AASX Package Explorer [GitHub - admin-shell-io/aasx-package-

explorer: C# based viewer / editor for the Asset Administration Shell] - Figura 03. Esta 

ferramenta de código aberto permite abrir, visualizar, criar e editar arquivos no formato 

AASX de maneira visual, como um editor de texto. Além disso, também é 

recomendável a leitura do principal artigo que descreve a composição de um AASX 

que está disponível neste link: Plattform Industrie 4.0 - Details of the Asset 

Administration Shell - Part 1 (plattform-i40.de). 



 

Figura 03 – AASX Package Explorer 

  

Além do arquivo .AASX do cilindro pneumático, o NOVAAS carrega dados em 

“real-time” deste cilindro virtual, simulando como se ele estivesse sendo sensoriado 

no mundo. Mas de que forma ele realiza esta operação? 

Quando o Docker executa o NOVAAS, ele está rodando também o node-red, 

uma interface de desenvolvimento low-code para aplicações orientadas a eventos. O 

desenvolvimento dentro do node-red se faz através de diferentes blocos que quando 

conectados entre si, permitem realizar as mais diferentes atividades. Neste caso em 

específico, os blocos estão conectados para integrar o ativo descrito em um arquivo 

AASX com dados oriundos do mundo físico através dos blocos de comunicação de 

diferentes protocolos, tais como: OPC-UA, MQTT, HTTP, serial e etc. 

Além de receber os dados do ativo, o NOVAAS re-empacota essas 

informações e disponibiliza elas para consulta através de uma interface desenvolvida 

seguindo o padrão “API gateway para micro serviços”. Este padrão torna o protocolo 

de comunicação “agnóstico para fabricantes”, criando assim o gêmeo digital do ativo 

e convergindo as camadas da Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia da 

Automação (TA) de maneira simplificada. Ou seja, o NOVAAS atua como um 

“middleware” integrando os dados e informações técnicas dos ativos que são 



disponibilizados no formato AASX junto com os dados gerados dinamicamente no 

mundo físico e disponibiliza estes dados através de uma saída de dados padronizada. 

Na aplicação desenvolvida pela ABII, inicialmente foi utilizado o software AASX 

Package Explorer previamente explicado neste capítulo para gerar o arquivo .AASX, 

este arquivo reúne todas as informações da cafeteira, bem como um submodelo 

dedicado a exibir os dados operacionais provenientes do Mestre IO-Link conectado 

aos sensores instalados na cafeteira. 

 

4.3 HARDWARE 

Os sensores dimensionados para essa aplicação foram: 

 Sensor ultrassônico para medição de nível de água da cafeteira 

 Sensor fotoelétrico para detecção de presença da caneca 

 Antena RFID 13,56MHz para identificação da Tag presente na caneca 

do usuário  

Todos os sensores transmitem suas informações via protocolo IO-Link ao 

módulo mestre, que fica responsável por concentrar os dados de todos os sensores 

e disponibilizá-los através de outro protocolo de nível superior, neste caso o MQTT.  

A Tecnologia IO-Link, padronizada internacionalmente através da IEC 61131-

9, consiste em uma interface serial ponto-a-ponto que estabelece a comunicação 

entre um dispositivo e um mestre, e pode ser integrada aos principais protocolos de 

comunicação industrial existentes na atualidade. Desenvolvida para agregar mais 

inteligência aos dispositivos de campo e simplificar a maneira de conectá-los a 

diversos tipos de sistemas, a Tecnologia IO-Link tem o objetivo de ser padrão de 

comunicação universal e aberto para os mais diversos tipos sensores e atuadores 

industriais [https://io-link.com/en/Technology/what_is_IO-Link.php?thisID=76]. 

Neste projeto, o módulo Mestre IO-Link está conectado direto à internet, 

enviando os dados via MQTT para o broker que está executando junto da máquina 

virtual rodando o NOVAAS – Figura 04. 

 

 



 

Figura 04 – Equipamentos, protocolos e comunicações do projeto 

 

Dentro do NOVAAS, é realizado o direcionamento de cada mensagem 

recebida pelos sensores da cafeteira – Figura 05. Junto com o valor de leitura de cada 

sensor, também é recebido o modelo, fabricante, serial, status e porta de cada sensor. 

Todas essas informações são associadas dentro do node-red com os campos já 

existentes dentro do arquivo AASX para os dados operacionais do equipamento, se 

um sensor for substituído no campo, a troca será transmitida pelo NOVAAS. 

 

Figura 05 - Direcionamento de mensagens 



4.4 SAÍDA DE DADOS VIA API 

Uma vez que o NOVAAS está rodando e conectado ao dispositivo em campo 

através do broker MQTT, é possível visualizar todas as informações do gêmeo digital 

através da interface gráfica. 

 

Figura 06 – Interface NOVAAS 

 

Além da interface gráfica, é possível realizar solicitações através de uma API 

que roda no protocolo HTTP para visualizar todas as informações do gêmeo digital. 

Dentro do NOVAAS está disponível a lista com exemplo das solicitações. Entre as 

diversas opções disponíveis estão: visualizar a estrutura do gêmeo digital e visualizar 

os dados em tempo real. 

 

Outra saída de dados é a conexão northbound através do protocolo MQTT 

Pub/Sub. Através desta conexão é possível selecionar na interface gráfica do 

NOVAAS, quais elementos serão publicados sempre que receberem uma atualização 

dentro da plataforma. Semelhante ao procedimento HTTP com a diferença que não é 

necessário realizar as requisições GET, apenas assinar o tópico MQTT. 



 

 

5 UM CASE DE CONSUMO DE DADOS VIA API: TOTVS 

O ambiente de conexão com a nuvem, foi desenvolvido utilizando as 

ferramentas do POUi (biblioteca proprietária de componentes baseado em angular) e 

a plataforma AZURE. A disponibilidade de conexão segura para execução no Node-

red, foi desenvolvida como protótipo denominado IoT ABII e com interface executando 

via functions desenvolvidas no Azure para executar o processo HUB IoT do Azure 

(https://azure.microsoft.com/pt-br/services/iot-hub/#overview). Este processo gera 

uma chave de conexão segura e única para receber as informações estruturadas 

encaminhadas pelo node-RED. A interface do protótipo IoT ABII,  pode ser visualizada 

na Figura 07. 

 

Figura 07 - IoT ABII – Detalhes dos dispositivos 

 

Para armazenamento das informações, foi parametrizado um serviço Time 

Series Insights do azure https://azure.microsoft.com/pt-br/services/time-series-

insights/#product-overview),  permitindo armazenar as informações encaminhadas 

pelo Node-red. O serviço foi disponibilizado para consumo do Node-red, permitindo o 



edge via node-red, encaminhar as informações, conforme são coletadas e definindo 

o tráfico e a frequência das informações. 

As informações recebidas do node-red, são armazenadas no Time Series 

Insights, conforme padrão definido na normativa ISO/TR 24464:2020 Automation 

systems and integration — Industrial data — Visualization elements of digital twins. 

Para o processo de apresentação das informações, uma interface foi 

desenvolvida no protótipo, com o objetivo de consumir as informações armazenadas 

na Azure usando Functions, permitindo visualizar as principais informações 

armazenadas e trafegas durante o processo, conforme Figura 08. 

 

Figura 08 - Digital Twin ABII – Interface de consumo da APIs 

A identificação do sensor, principalmente as informações únicas destes, como 

exemplo o Serial, são também apresentados no protótipo Digital TWIN ABII, conforme 

apresentado na figura 09.  

 

Figura 09 - Digital Twin ABII – Detalhes dos sensores 



Conclusão 

 

Este artigo fez um analise através de uma prova de conceito do AAS (asset 

administration shell), que incluiu tópicos técnicos, padronização de informações, 

desnvolvimento de dashboards e API´s.  Em resumo, foi atingido o objetivo de listar 

os ativos de forma padronizada, tornando uma interface de troca de dados 

homogênea e simples para uma implantação da industria 4.0. Se extrapolarmos para 

um ambiente real, o trabalho que foi feito aqui isolado e lúdico de uma cafeteira, é 

notório que os indesejáveis silos de informações, podem ser minimizados e até 

eliminados. Outro fato importante que foi identificado no protótipo, é que o AAS está 

presente em todos os níveis da gestão automatizada. Desde o chão de fábrica até a 

gestão da informação, facilitando sua efetiva interconexão. 

O trabalho foi pontual e cabe a cada empresa realizar sua análise particular 

para determinar o nível aceitável para aplicação do AAS em seu próprio ambiente. 

Esta iniciativa serve como base para futuros trabalhos de promoção do 

conceito de Indústria 4.0 aplicados na indústria brasileira, onde seu objetivo básico é 

apoiar as estruturas de produção existentes e ampliar o uso mais eficiente de recursos 

por meio da integração das tecnologias de informação (TI) com as tecnologias de 

operação (TO). 
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Abreviações 

AAS: Asset administration shell 

API:Application programming interface 

ABII – Associação Brasileira de Internet Industrial 

MQTT - Message Queuing Telemetry Transport 

NOVAAS - NOVA Asset Admnistration Shell 

B2B - Business to Business 

IOT – Internet of Things  

HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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