
As indústrias de manufatura contam hoje com os sistemas de controle e aquisição de dados 
denominados de MES (Manufacturing Execution System). Soluções deste tipo são softwares 
que adquirem dados discretos de um processo, a partir de diversas fontes, os armazenam em 
um banco de dados e os disponibilizam através de relatórios analíticos. Proporcionando uma 
visão unificada de todo o processo e ajudando assim que as aplicações cliente tenham um 
controle mais preciso das etapas da produção. O objetivo deste artigo é apresentar uma 
solução de Big Data para a construção de uma aplicação analítica de MES na Indústria, 
detalhando softwares que atendam os requisitos não funcionais de Replicação, Sharding e 
Schema Design. A solução é representada através de uma arquitetura que possui na sua base 
os softwares MongoDB e Pentaho. O cenário de uso para teste de a arquitetura proposta 
objetiva unificar informações de Máquinas Injetoras volumosas, distribuídas e variadas do 
chão de fábrica em um contexto de uma Indústria com inúmeras filiais. A unificação das 
informações visa proporcionar ao gestor, indicadores de produção por tempo de 
funcionamento destas máquinas, com o monitoramento de Andon’s. As tecnologias utilizadas 
para o desenvolvimento da solução proposta nesse trabalho conseguiram atender de forma 
positiva a arquitetura proposta e aos requisitos não funcionais de performance, desempenho 
e disponibilidade das informações, seja em aplicações da Web das Coisas e Internet das 
Coisas, como também no contexto da Internet Industrial. 
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The manufacturing industries today rely on the control systems and data acquisition called 
MES (Manufacturing Execution System). Such solutions are software that acquire data from a 
discrete process, from various sources, store them in a database and make them available 
through analytical reports. Providing a unified view of the entire process and helping so that 
client applications have more precise control of the stages of production..The objective of this 
article is to present a solution of Big Data for building an analitic application of MES in 
Industries, detailing softwares that do not attend to non funcional requirement of Replication, 



Sharding e Schema Design. Thes solution has its archtecture based on MongoDB and 
Pentaho. The scenario for validating this archtecture is intends to unify information from 
large, distributed and different Injector Machines. Those information will be used to generate 
production indicators by working time of those machines. The technologies used to develop 
the solution proposed in this work were able to answer positively to proposed architecture 
and nonfunctional requirements of performance, performance and availability of the 
information, whether in Web applications of Things and Internet of Things, as well as in the 
context of Industrial Internet. 
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