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ESTRATÉGIA GERENCIAL PARA O SISTEMA DE 
SUPERVISÃO PARA MONITORAMENTO DE 

CONSUMO RESIDENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA                                                          
E ÁGUA 

DIEGO FELIPE PUGINA 

Resumo: A atual preocupação com a preservação do meio-ambiente tem feito com que 
cada vez mais se monitore o consumo para evitar o desperdício de recursos naturais. 
Este artigo discorre sobre um projeto que tem como finalidade o monitoramento do 
consumo de água e energia elétrica em uma residência através do processamento de 
dados efetuados por um microcontrolador. Com este projeto espera-se que o 
monitoramento de consumo de energia elétrica e de água em residências possa ser 
acompanhado dia-a-dia, tornando o uso destes recursos mais perceptíveis e fáceis de 
controlar, evitando assim o desperdício. É apresentado um estudo sobre a forma 
gerencial de dados para o sistema de supervisão para monitoramento de consumo 
residencial de energia elétrica e água. 

 

Introdução 

   Com a atual preocupação com os fatores ambientais, a grande tendência do mundo é 
desenvolver projetos que sejam sustentáveis ou que não agrida tanto o meio-ambiente. 
Esses projetos são voltados mais para as indústrias, visto que elas são as principais 
geradoras das fontes de poluição que contribuem para o aquecimento global. Por outro 
lado temos as residências, que com o desperdício de energia elétrica e água também 
contribuem para a degradação do planeta.  
 
   As casas que estão sendo projetadas hoje têm utilizado em larga escala a domótica1. O 
que temos visto hoje é a domótica aplicada para gerenciar dispositivos de segurança, 
entretenimento e conforto de seus usuários. A utilização da domótica para gerenciamento 
de recursos ainda é pouco difundida, mas que pode gerar bons resultados. O 
gerenciamento do consumo de luz e água integrados e comandados por uma unidade 
central tem demonstrado a possibilidade de tornar o ambiente mais saudável, produtivo e 
eficiente (PIZZOLATO; DIAS, 2004). 
 
   Pensando em sustentabilidade, a domótica pode ser interessante se for utilizada para o 
controle de algumas variáveis de consumo presente em residências, entre as quais estão 
a água e energia elétrica. Através da domótica podemos implementar sistemas de 

                                                           
1
 Domótica – A palavra Domótica é a junção da palavra latina Domus (casa) e do termo Robótica. O significado 

está relacionado à instalação de tecnologia em residências, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, 
aumentar a segurança e viabilizar o uso racional dos recursos para seus habitantes. 
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supervisão2 que sejam capazes de nos fornecer dados referentes ao consumo de água, 
consumo de energia elétrica e dessa forma detectar desperdício desses bens tão 
essenciais para a natureza humana. Dados mostram que uma residência chega a 
desperdiçar em média 70% do consumo de água e 10% da energia elétrica. Esses 
valores poderiam ser bem diferentes se houvesse meios de monitorá-los. 
 
   O que devemos levar em consideração é que a domótica ainda não é uma tecnologia 
acessível a todos devido ao alto custo de alguns equipamentos e a montagem de circuitos 
requer conhecimentos específicos, o que limita o número de pessoas que consigam 
utilizar essa tecnologia. 
 
   Este artigo explora a utilização de sistemas de supervisão para monitoramento de 
consumo. A aplicação consiste na montagem de dois sensores. Um sensor de vazão será 
instalado na entrada de água. Através deste sensor, o consumo de água será monitorado. 
Um sensor será instalado na entrada de tensão e através dele será monitorado o 
consumo de potência elétrica. Esses dados serão gerenciados por um sistema de 
supervisão dentro da residência. 
 
   A partir do sistema de supervisão, pode-se monitorar e verificar se toda a demanda de 
água e energia elétrica está sendo utilizada de forma eficiente, evitando desperdícios e 
detectando facilmente problemas que possam vir a surgir nas instalações hidráulicas e 
elétricas. 
 
   Este projeto tem como propósito o uso consciente dos recursos naturais, como a água, 
uma vez que a energia elétrica gerada no Brasil vem quase que totalmente de usinas 
hidroelétricas. O sistema de supervisão oferece um controle maior sobre o consumo. 
Ambientalmente, pode reduzir o desperdício de água e energia elétrica e reforça a ideia 
de economia dos recursos naturais, sendo possível o monitoramento do consumo e o 
preço desses bens em tempo real. Tecnologicamente, desbrava por caminhos poucos 
explorados em um mercado que se mostra promissor. 
 
   Tem-se, portanto, como objetivo geral construir um sistema de supervisão para 
monitorar o consumo de água e de energia elétrica de uma residência; como objetivo 
específico pretende-se evitar desperdício destes dois bens de consumo através da 
criação de um sistema de supervisão que garanta o gasto de forma eficiente; o objetivo 
individual consiste em criar uma estratégia gerencial de dados para o sistema de 
supervisão para monitoramento de consumo residencial de energia elétrica e água. 
 
 
Descrição 
   Embora a conservação do meio ambiente e a utilização consciente dos recursos 
naturais sejam assuntos ainda em relevância hoje em dia, pouco se ouve falar em 
economia doméstica, que é onde se concentra os maiores desperdícios fora do ramo 
industrial. 
                                                           
2
 Sistemas de Supervisão – São unidades de processamento de sinais capazes de analisar os dados 

obtidos através de sensores e mostra-los em uma tela. 
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   Para solucionar tal problema, surgiu a ideia de construir um sistema capaz de monitorar 
o consumo de energia elétrica e de água dentro de uma residência em tempo real. É fato 
que já existe nas residências o relógio de força e o hidrômetro nas residências. Porém, os 
recursos utilizados hoje para o monitoramento de consumo cumprem seu requisito básico, 
que neste caso, é o custeamento destes bens. Mas, quando se precisa de um consumo 
mais detalhado, como, por exemplo, o consumo semanal ou diário, estes recursos tem 
deixado a desejar. O uso de um sistema digitalizado torna tanto a leitura, quanto a 
tarifação mais confiáveis. (MEDEIROS; et al., 2007). 
 
   Um estudo realizado em 2011 pela instituição WWF chamado “Programa Água para a 
Vida” mostrou dados relevantes quanto ao desperdício de água no Brasil. O estudo 
aponta que 48% da população consome água com pouco controle. Outra questão que 
chama a atenção é o baixo conhecimento sobre o consumo de água no país. Outro fato 
desconhecido é que o consumo residencial pode poluir mais do que o consumo industrial 
e esse mesmo fato se aplica quanto ao desperdício.  
 
   Um ponto positivo deste estudo é mostrado na figura 1. Entre as perguntas que foram 
feitas durante o programa, um delas questionava se a população estaria disposta a mudar 
seu comportamento e hábitos para uma melhor utilização da água. 60% dos entrevistados 
disse que sim. 
 

   
 

Figura 1 – Impacto sobre hábitos da população 
Fonte: http://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/bus_ibope_projeto_agua_dez2011.pdf 

 
 

   Analisando o consumo de energia elétrica, novos estudo apontam que cerca de 10% da 
energia elétrica produzida no país é desperdiçada. Esse desperdício representa um gasto 
de aproximadamente R$ 15 bilhões ao ano. Embora este desperdício seja puxado por 
sistemas industriais obsoletos e ineficientes, a ABESCO (Associação Brasileira das 
Empresas de Serviços de Conservação de Energia) afirma que para o Brasil atingir um 
nível de eficiência energética considerável, é preciso incentivar a modernização dos 
sistemas de utilização de energia para reduzir os desperdícios.  

http://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/bus_ibope_projeto_agua_dez2011.pdf
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   A figura 2 apresenta dados de oferta e consumo de energia elétrica no Brasil. Podemos 
notar por esses dados um crescente aumento no consumo de energia elétrica e 
consequentemente, o aumento da oferta.  
 
   A partir destes dados junto ao crescente mercado na área de domótica, foi pensado na 
construção de um sistema que monitore tanto o consumo de energia elétrica quanto o 
consumo de água.   
 
 
Instrumentação Virtual 
   O uso de instrumentos para a medição de grandezas físicas não é algo tão novo. Os 
primeiros instrumentos utilizados para essas medições eram denominados de 
instrumentos indicadores eletromecânicos, visto que sua construção era baseada em uma 
bobina, que sob uma variação no seu sinal de entrada, movimenta um ponteiro sob uma 
escala com suas devidas marcações.  Esses instrumentos eram capazes de transformar o 
sinal elétrico em movimento mecânico. 
 
   Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um avanço significativo na área da 
eletrônica e os primeiros instrumentos digitais surgiram. Estes instrumentos utilizam um 
sistema de conversão A/D, circuitos integrados e amplificadores operacionais. Isto trouxe 
mais confiabilidade e rapidez na medição e leitura de grandezas.  
 
   Durante a década de 80, a evolução dos computadores pessoais junto com o aumento 
da capacidade de processamento traz o surgimento dos sistemas de aquisição de dados. 
Este processo é conhecido como instrumentação virtual, visto que o computador é capaz 
de simular sistemas físicos dos instrumentos digitais, tais como indicadores, displays, 
chaves, botões, etc. O computador aliado a um hardware de aquisição de dados faz com 
que o sistema se torne flexível, bastando apenas alterar alguns parâmetros de 
programação para um sistema ter diversas aplicações.  
 
   Instrumento virtual é um sistema formado por um microcomputador junto com um 
sistema de aquisição de dados trabalhando em um ambiente totalmente programáveis 
para simular sistemas físicos através de mostradores, botões, chaves seletoras e 
displays. Na instrumentação virtual as funções e aplicações são definidas pelo usuário, 
respeitando as limitações do hardware. (MOREIRA, 2006). 
    

   Com todos os dados em mão, iniciou a fase de concepção do projeto. Conhecer o 
problema ou necessidade do projeto é fundamental. Com o entendimento destas 
definições, já é possível começar a apresentar ideias para a concepção do projeto. 
(NETO, et al; 2010). 
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Figura 2 - Evolução da oferta e demanda de energia elétrica no Brasil - 1998-2004 

Fonte: http://www.iea.sp.gov.br/out/verTexto.php?codTexto=4024 
 
   Explorar sistemas envolvidos 
   As ideias apresentadas para o projeto forma organizadas utilizando um software 
chamado FreeMind. As ideias foram separadas por cada componente que pode vir a fazer 
parte do projeto e todas as suas variações, como pode ser visualizado na figura 3. 
 
   Através deste software fica fácil visualizar as possíveis variações de montagem de 
projeto e nos permite analisar quais as melhores opções de sistemas para cada função 
que o projeto possa apresentar. Para essa ferramenta se dá o nome de Mapa da Mente. 
 
     

 
Figura 3 – Mapa Mental para o Sistema de Supervisão para Monitoramento de Consumo Residencial de 

Energia Elétrica e Água. 
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Figura 4 – Diagrama de Bloco do Projeto 

 
 
   Após a confecção do Mapa da Mente, partiu-se para outra ferramenta de projeto 
chamada de diagrama de blocos. Ele nos ajuda a entender o funcionamento do projeto 
como um todo, porém, ao invés de desmembrar todo o projeto em seus componentes, o 
diagrama de bloco separa as partes funcionais do projeto em blocos. Desse modo, temos 
uma macro-visão do projeto. 
 
   Essa visão macro nos ajuda a verificar as principais partes que compõe o projeto e 
quais as suas funcionalidades básicas e permite verificar qual será o fluxo de informações 
dentro do sistema criado. Com este fluxo definido, podemos imaginar o funcionamento do 
projeto e se é possível alcançar o objetivo principal do projeto. 
 
   A partir desta divisão das partes que compõe. Para o nosso projeto dividimos o sistema 
em Sensores, Aquisição de Dados e Sistema de Supervisão. O diagrama de bloco é 
apresentado na figura 4 . 
 
Estudo de Viabilidade 
   Neste ponto do projeto, começam a se definir ideias, apresentam soluções alternativas 
mais viáveis. Neste ponto são apresentados desenhos e concepções para o projeto, bem 
como compara com sistemas já existentes. (NETO, et al; 2010). 
 
   Com a ideia principal do projeto em mente, inicia a fase de análise de similares. O 
estudo de sistemas similares já existentes no mercado permite a análise crítica das 
características do equipamento, os processos de fabricação utilizados e como esses 
parâmetros podem ser aplicados ao projeto em construção.  
 
   Essa análise consiste em verificar as vantagens e desvantagens de cada equipamento 
e verificar a aplicabilidade dessas características no projeto, a fim de comparar com um 
padrão estabelecido pelo mercado e verificar se o projeto possui características que 
possam torna-lo competitivo. As figuras 5, 6 e 7 mostram os equipamentos analisados. 
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   Análise de Similares 
 

 Smart Grid MD-1400 
 

 
 

 
Figura 5 – Smart Grid MD-1400 

Fonte: http   smartgridne s.com. r md-    -         -medidor-pioneiro-no-maior-pro eto-smart-
grid-no-estado-de-sao-paulo   

 

Características: 

 Comunicação sem fio utilizando um sistema de rede MESH; 

 Através de uma rede HAN (Home Area Network), é possível estabelecer 
comunicação entre eletrodomésticos e o medidor de energia, fazendo com 
que o usuário possa programar o desligamento de seus equipamentos; 

 O equipamento permite a solução de eletricidade pré-paga, onde o 
consumidor poderá gerenciar suas despesas mensais. 

 Através da rede NAN (Neighborhood Area Network), as Centrais de 
Distribuição poderão trocar informações e comandar os medidores, 
gerenciando de forma individualizada cada consumidor, podendo ainda 
detectar falta de energia em cada residência, aplicar novas modalidades 
tarifárias e fazer corte e religamento remoto. 

 
   Analisando o componente Smart-Grid MD-1400, podemos elencar as seguintes 
vantagens: 

 Comunicação em rede com os eletrodomésticos da casa; 

 Eletricidade pré-paga; 

 Comunicação on-line com as centrais de distribuição; 

 Programação dos horários de funcionamento dos equipamentos; 

 Solução de problemas na rede remotamente 
 
   Como desvantagens do Smart-Grid MD-1400 podemos destacar os seguintes 
pontos: 
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 Visualização local do consumo, onde, dependendo da instalação dificulta o 
monitoramento e programação do monitor; 

 Para comunicação com os eletrodomésticos, os mesmo precisam ser dotados 
de um meio de acesso a rede, o que pode encarecer o componente. 

 

 Monitor Consumo Energia Kwh Wireless MIEO 
 

 
Figura 6 – Monitor de Consumo MIEO 

Fonte: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-477680789-monitor-consumo-energia-kwh-
wireless-rede-127220v-3-fases-_JM 

 
Características 

 Display simples com informações básicas e relevantes; 

 Modo de transmissão de dados Wireless; 

 Pode ser instalado tanto em rede mono, bi ou trifásica; 

 O sensor é instalado de forma que não é necessária qualquer intervenção 
no sistema elétrico; 

 Distância máxima de transmissão entre 30 e 70 metros; 

 Medição do consumo atual, acumulado e tarifação acumulada; 

 Histórico de consumo dos últimos 24 meses apresentados de forma 
individual. 
 

Analisando o componente, podemos elencar as seguintes vantagens: 

 Modo de transmissão de dados Wireless; 

 Instalação de sensores sem intervenção no sistema elétrico; 

 Indicações de consumo e tarifação; 

 Histórico de consumo. 
 
  Como desvantagens do Monitor de Consumo MIEO podemos destacar os 
seguintes pontos: 

 Não oferece qualquer tipo de programação para intervenção no consumo. 
 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-477680789-monitor-consumo-energia-kwh-wireless-rede-127220v-3-fases-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-477680789-monitor-consumo-energia-kwh-wireless-rede-127220v-3-fases-_JM
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 Unidade De Monitoramento Energia Elétrica Schneider Pm210mg 
 
 

 
Figura 7 – Unidade de monitoramento Pm210mg 

Fonte: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-467291380-unidade-de-monitoramento-energia-
eletrica-schneider-pm210mg-_JM 

 
Característcas 

 Display com indicação de tensão, corrente, energia e demanda; 
 Representação gráficas dos sistemas de carga e saídas; 
 Comunicação ModBus e saídas digitais; 
 Conexão direta com a tensão, não necessitando a instalação de 

transformadores de corrente externos; 
 
  Analisando esta unidade de monitoramento de energia, podemos citar suas 
vantagens: 

 Indicação de tensão, corrente, energia e demanda; 
 Programação de alarmes via as saídas deigitais disponíveis. 

 
Podemos citar como desvantagens os seguintes pontos: 

 Por necessitar de conexão direta com o circuito, o sistema elétrico deve ser 
cortado; 

 Visualização local do consumo, onde, dependendo da instalação dificulta o 
monitoramento e programação do monitor; 

 
   Analisando as vantagens e desvantagens dos sistemas, pode-se decidir quais 
parâmetros se enquadram no projeto em questão. Foram definidas para o projeto as 
seguintes características: 

 Comunicação Wireless; 

 Indicação de dados em modo Local e Remoto; 

 Capacidade de programação de limites de consumo; 

 Monitoramento de consumo e tarifação; 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-467291380-unidade-de-monitoramento-energia-eletrica-schneider-pm210mg-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-467291380-unidade-de-monitoramento-energia-eletrica-schneider-pm210mg-_JM
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 Análise de dados efetuados por um computador.   
  

A partir deste ponto, inicia o processo de análise para a escolha dos tipos de 
sensores que será utilizado no projeto. Os sensores serão responsáveis por efetuar 
as medições das grandezas físicas e transformá-los em sinais capazes de serem 
tratados por um sistema de aquisição de dados. 

 
Medição de Vazão por pressão diferencial – Placa de Orifício 
   Um dos recursos utilizados para a medição de vazão em tubulações e chamado de 
medição de perda de carga variável. O sistema para medição consiste não 
instalação de um obstáculo na tubulação que cause uma perda de carga no fluído 
passante. Essa perda de carga é medida através de um manômetro com uma das 
entradas antes do obstáculo (montante) e outra entrada na saída do obstáculo 
(jusante). O valor da pressão diferencial medida é aplicada em uma fórmula e dessa 
forma temos a vazão instantânea na tubulação.  A placa de orifício é um dos 
obstáculos mais utilizados na indústria. (SIGHIERI; NISHINARI, 1973). 
 
   O orifício é constituído de uma chapa grossa furada no centro. Para a construção 
da placa de orifício devem ser observadas as seguintes regras: 

 O canto vivo do orifício no lado do impacto do fluído deve ser bem acentuado 
e sem rebarba; 

 As superfícies da placa, especialmente do lado do impacto do fluido e dentro 
do furo, devem estar bem polidas; 

 O diâmetro do furo deve ser rigorosamente igual ao valor determinado pelo 
cálculo respectivo com tolerância até da ordem de 0,01mm; 

 O furo deve ser centralizado rigorosamente em relação ao tubo. 
 
Medição de Vazão por pressão diferencial – Tubo de Pitot 
   Tubo de Pitot é um dispositivo que mede diretamente a diferença entre a pressão 
dinâmica e a pressão estática do fluído. A figura 12 demonstra a montagem de um 
tubo de Pitot na tubulação. Para melhor visualização as dimensões estão 
exageradas. 
 
    Sabendo que para o calculo da vazão é necessário saber a velocidade média do 
fluxo e a área do tubo, cabe ao tubo de Pitot fazer a medição da velocidade do fluxo. 
Porém, ele mede apenas a velocidade do ponto de impacto e não a velocidade 
média do fluido. Dessa forma, a medição de vazão não será feita corretamente, a 
não ser que o tubo seja instalado corretamente onde se encontra a vazão média do 
fluxo. Para garantir melhor exatidão, costuma-se fazer várias medições em pontos 
diferentes da tubulação. Essas medições são utilizadas para o cálculo da vazão 
média do fluxo. Por isso o tubo de Pitot só é utilizado para grandes vazões de fluídos 
sem sólidos em suspensão, onde a precisão de medida não é exigida e a confecção 
de outros dispositivos não são viáveis do ponto de vista econômico. (SIGHIERI; 
NISHINARI, 1973). 

 

   Analisando as opções e suas características, optou-se pela utilização do medidor 
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volumétrico do tipo movimento rotativo oscilante. Por ser de pequeno porte, fácil 
instalação na tubulação e não necessitar de um conversor para leitura da vazão, 
esta opção se torna a mais indicada para o projeto. Para a comunicação com o 
microcontrolador, será instalado um sensor que emitirá pulsos a cada certa 
quantidade de volume passado no hidrômetro.  

 
   Com o sensor de vazão escolhido, o próximo passo torna-se a escolha do sensor 
que medirá o consumo de energia elétrica. Como apresentado na figura 3, o mapa 
mental apresenta duas opções de sensores: 

 Wattímetro 

 Transformador de Corrente. 
 
 
Transformador de Corrente 
    Podemos definir como transformador de corrente um componente capaz de 
efetuar uma medição da corrente que passa através do condutor captando seu 
campo magnético e colocando em um circuito secundário. Este circuito secundário é 
capaz de reduzir a corrente para níveis mais baixos, sendo possível sua utilização 
em outro circuito. Existem vários tipos de relação de corrente, por exemplo, existem 
transformadores de corrente de 100/2,5A. Essa nomenclatura significa que em uma 
escala de 0 a 100A no condutor primário, será gerado no secundário uma corrente 
de 0 a 2,5A. 
 
   Existe no mercado transformadores de corrente com saída ajustável em 4 a 20mA. 
Nestes transformadores é possível determinar o range que o transformador de 
corrente irá medir e transformá-lo em um sinal padrão para utilização em circuitos de 
controle. 

 

 
Wattímetro (Transdutor de Potência) 
   O Wattímetro, ou transdutor de potência é um instrumento capaz de medir a 
potência ativa consumida em uma rede e transforma em um sinal de saída 
padronizado. Para a medição da potência, é necessário conectar o equipamento 
diretamente na rede, o que ocasiona a interrupção da rede em qualquer tipo de 
ocorrência que tiver com o aparelho. 
 
   Depois de analisar as características de cada sensor, optou para o projeto a 
utilização do transformador de corrente. Por ser um componente com dimensões 
menores e de simples instalação, o transformador torna-se o componente mais 
indicado para a utilização do projeto.  

 

   Com o sensor de consumo de potência definido, o próximo passo é a escolha do 
sistema de aquisição de dados. O sistema de aquisição de dados será responsável 
por captar os sinais emitidos pelos sensores, comparar com um programa 
estabelecido dentro de sua memória e atualizar as saídas. Além disso, o sistema de 
aquisição de dados será responsável pela comunicação com o sistema de 
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supervisão. Esta comunicação será bidirecional, ou seja, o sistema de aquisição de 
dados será responsável tanto por enviar informações paro o sistema de supervisão, 
quanto para a recepção de informações vindas do sistema de supervisão. As opções 
que foram colocados no mapa mental foram: 

 CLP; 

 PIC; 

 Arduino; 

 Sistema por placa eletrônica. 
 
CLP 
   Um CLP (Controlador Lógico Programável) é um equipamento capaz de efetuar o 
processamento de dados através de um ciclo chamado de Scan. O Scan faz a leitura 
das entradas, compara com o programa e atualiza as saídas. A maior parte dos CLP 
utiliza a linguagem de programação ladder. Essa linguagem é mais simples e se 
aproxima muito de um esquema elétrico, o que facilita a programação e o 
entendimento da sua lógica. O CLP tem como características ser um equipamento 
compacto, versátil, sua programação permite fazer lógicas para diversas aplicações, 
além de possuir uma capacidade de memória muito boa. Porém, esses 
equipamentos costumam ter preços elevados. 
 
Microcontroladores 
   Define-se como microcontrolador equipamentos compactos que possui em seu 
próprio encapsulamento um microprocessador, uma memória de programa, memória 
de dados, pinos de entrada e saída e periféricos. Os modelos mais utilizados hoje 
são os da série PIC e os da série Arduino 
    
Placa Eletrônica 
   Outro sistema para aquisição de dados era a confecção de uma placa de circuito 
impresso que seria capaz de receber os dados dos sensores e enviar para o sistema 
de supervisão. 
 
   Analisando as opções citadas, o componente escolhido para a aquisição de dados 
foi o microcontrolador arduino. Por ser um componente compacto, versátil, de baixo 
custo e que já é de propriedade do grupo, este microcontrolador se mostrou a melhor 
opção.  

 
Estudo de Viabilidade – Soluções Alternativas 
   Com os componentes que serão utilizados no projeto definidos, o próximo passo a ser 
dado é o início da confecção efetiva do projeto. O projeto será desenvolvido por três 
integrantes. A disposição das responsabilidades de cada funcionalidade do projeto ficou 
definida como na figura 8: 
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Figura 8 – Divisão das responsabilidades do projeto. 

 

   Este artigo tratará dos componentes do bloco III. O Sistema de Supervisão será 
responsável por captar os sinais do microcontrolador e exibí-los de uma forma mais 
interativa para o usuário, sendo permitido ao operador, inserir dados no sistema. 
 
Sistemas Supervisórios 
   Entende-se por sistemas supervisórios sistemas que monitoram processos através da 
visualização de variáveis, ações tomadas durante o controle e que permitem interferência 
do operador. Através de sistemas supervisórios é possível detectar falhas antes que elas 
mesmas ocorram. (JURIZATO; PEREIRA, 2003). 
 
   Através das variáveis sendo monitoradas, é possível ter controle de como esses 
componentes estão sendo utilizados em uma residência. O monitoramento em tempo real 
permite encontrar falhas no sistema. Por exemplo, é possível detectar um vazamento 
comparando o consumo atual com o consumo anterior. 
 
   Para a construção de um sistema supervisório é necessário uma unidade de 
processamento de dados, podendo ser um microcontrolador ou um CLP e um computador 
pessoal. A unidade de processamento é responsável pela aquisição dos dados, 
provenientes de sensores instalados na planta que se deseja monitorar. 
 
   Após a aquisição destes dados, a unidade de processamento irá trata-los de acordo 
com uma lógica programada dentro do seu microprocessador. Cabe a unidade de 
processamento gerenciar estes dados e fazer as devidas conversões e aplica-las em um 
algoritmo programado. Após este processamento, a unidade de processamento irá 
atualizar suas saídas. 
 
   As saídas podem ser tanto aplicadas diretamente em um componente físico ou 
instrumento, quanto pode ser expresso em valores calculados pela unidade. Um 
programa que faz a interface de comunicação entre a unidade e o computador, é 
responsável por captar os dados e mostra-los ao usuário. O programa permite que o 
usuário faça intervenções no sistema monitorado. 
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   Esses dados são apresentados em uma tela gráfica. Esta tela representa o 
funcionamento do sistema instalado no campo. Não existem regras ou determinações 
para a confecção destas telas, porém, é necessário ter bom senso visto que a função 
desta tela é representar o sistema real, incluindo suas montagens físicas. Através desta 
tela gráfica, podemos causar interferência no controle mudando valores de set-point, 
alterando valores de alarme e promover ações em equipamentos instalados na planta. 
 
   É possível no sistema supervisório gerar gráficos para determinar consumos em função 
do tempo e gerar dados comparativos. Podem-se aplicar técnicas de controle, como o 
PID, por exemplo.  
 
   A construção de um programa de supervisão pode ser construída a partir de qualquer 
linguagem declarativa como C, C++, Java, Pascal ou Basic. Todavia, esse método requer 
um conhecimento profundo em programação, além da necessidade de se construir drivers 
para a comunicação entre hardware e software. (MOREIRA, 2006). 
 
   Atualmente existem fabricantes que fornecem uma placa de aquisição de dados e um 
software onde é possível fazer toda a programação lógica do sistema e em um mesmo 
ambiente desenvolver toda a parte gráfica do sistema supervisório. Dentre os sistemas 
existentes um deles é o LabView (National Instruments). Este componente utiliza de uma 
linguagem própria, semelhante à linguagem C ou Pascal. A linguagem utilizada pelo 
LabView é conhecido como linguagem G. 
 
   Para a aplicação no projeto será utilizado um software capaz de fazer a interface de 
comunicação entre o microcontrolador arduino e o computador. O software utilizado será 
o ScadaBr. 
 
   Para começarmos a desenvolver o sistema de supervisão, precisamos entender como 
funciona o fluxo de informações do sistema e como deverá ser feita a interface entre o 
microcontrolador e o computador. A figura 9 representa este fluxograma e o mesmo será 
detalhado em partes. 
 
Leitura das Entradas 
   Neste ponto do processo é efetuada a leitura dos sensores instalados em campo. No 
projeto serão fornecidos pelos sensores dois tipos de sinais. Um sinal será digital e será 
fornecido pelo hidrômetro. Ele será dotado de um sensor instalado em seu mecanismo. 
Este sensor fornecerá um pulso elétrico a cada quantidade de vazão medida pelo 
hidrômetro. 
 
   Outro tipo de sinal será analógico. Este sinal padronizado virá do transformador de 
corrente. Conforme o range calibrado no transformador de corrente, um sinal proporcional 
do tipo 4 a 20mA será enviado para o microcontrolador. 
 
   Esses sinais chegarão até o microcontrolador através dos pinos de entrada e receberão 
o devido tratamento de acordo com uma programação definida no seu processador. 
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Figura 09 – Fluxo de Informações do sistema 

 

 
Execução dos programas 
   Após receberem os sinais vindos dos sensores instalados em campo, o 
microcontrolador irá processar esses dados e aplica-los nos programas armazenados no 
seu processador. Neste o ponto o microcontrolador começa a executar os algoritmos e 
executar comandos matemáticos, de comparação, temporização, etc. 
Atualização das saídas 
   Após os tratamentos dos sinais e execução dos programas, o microcontrolador faz a 
verificação e a atualização das saídas. A saídas podem apresentar dois tipo de sinais, 
sendo saídas digitais e saídas analógicas. 
 
   Após a atualização das saídas o microcontrolador inicia o ciclo novamente e refaz toda 
essa varredura. Este processo é executado ciclicamente. 
 
Sistema de Supervisão 
   O sistema de supervisão irá buscar os dados que estão configurados nele dentro do 
microcontrolador. Ao receber essas informações, o sistema de supervisão irá mostrar 
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esses dados em uma tela gráfica. O usuário pode fazer intervenções no sistema por meio 
de dispositivos configurados no supervisório. 
 
   Para fazer isso, o supervisório e o microcontrolador devem estar conectados por um 
protocolo de comunicação e possuir uma rede de dados, visto que ambos irão enviar e 
receber informações. Esses tipos de supervisórios são chamados de SCADA. 
 
SCADA 
   Define-se SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) com um sistema não só 
de controle, mas que é dedicada a supervisão de sistemas. O sistema SCADA fica 
localizado no topo da pirâmide dos hard ares e comunica com CLP’s ou com outros 
microcontroladores comerciais. Em um sistema SCADA é divido em duas camadas de 
rede. A figura 10 apresenta a distribuição destas camadas. Uma camada denominada 
“cliente” é utilizada para utilização de interfaces homem-máquina. Outra camada é 
utilizada como servidor de dados. Esta camada é responsável por lidar com as atividades 
de processo e comunicação com os dispositivos de campo. (DANEELS; SALTER, 1999). 
 
    

 
Figura 10 – Estrutura típica de um sistema SCADA 

 

   Os controladores de campo (Controller) são conectados a um servidor de dados (Data 
Server) de forma direta ou através de redes. Os servidores de dados comunicam com um 
servidor dedicado (Dedicated Server) através de uma LAN (Local Area Network) por meio 
de uma rede Ethernet. Na figura 11 é possível entender como funciona o fluxo de 
informações em um sistema SCADA. (DANEELS; SALTER, 1999). 
 
   O acesso de dados no servidor dedicado é feito através de um protocolo de 
comunicação TCP/IP. Todos os clients são configurados de forma a acessar o servidor 
dedicado (dedicated server) para buscar dados do processo e todo o sistema de 
supervisão. Há possibilidade de configurar máquinas do tipo Stand-Alone. Uma aplicação 
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do tipo Stand-Alone não necessita buscar os dados do supervisório em um servidor. As 
aplicações estão não própria máquina e, dessa forma, ela própria se alimenta com os 
dados. A vantagem desse tipo de aplicação é a não dependência do servidor. Em caso de 
quebra de comunicação com o servidor, todos os clients irão perder comunicação e dessa 
forma perde-se o controle do processo. O Stand-Alone irá permanecer ativo e dessa 
forma não haverá problemas. Em caso de perca de comunicação com os controladores 
(controlers), nenhuma das aplicações irá funcionar, pois, dessa forma, se perde todas as 
informações vindas do campo. Porém, é muito utilizado o sistema de redundância, onde 
um servidor fica em funcionamento, enquanto outro fica em stand-by. Em caso de alguma 
pane no servidor utilizado, imediatamente, o outro servidor irá entrar em funcionamento, 
garantindo a integridade do sistema. 
 
   Um único servidor de dados pode suportar múltiplas interfaces de comunicação com os 
componentes de campo.  Normalmente são dotados de slots e dessa forma é possível 
instalar várias placas de interface. Os usuários estão alocados em grupos. Dessa forma é 
possível definir privilégios de acesso à determinados grupos. Por exemplo, à um grupo 
“operação” é possível visualizar alarmes, ligar desligar equipamentos, visualizar gráficos, 
etc. Em um grupo manutenção, é possível fazer alterações em parâmetros de controle 
(PID), anular alarmes, etc. Com a divisão em grupos, o funcionamento do sistema fica 
organizado e mais seguro, dando acesso a parâmetros de acordo com as 
funções.(DANEELS; SALTER, 1999). 
 
   Existem disponíveis no mercado vários softwares dedicados a sistemas de supervisão. 
Alguns, não apenas supervisionam, como também é possível desenvolver toda a parte 
lógica em uma mesma plataforma. O software que será aplicado no projeto será o 
ScadaBR. Este software é dedicado apenas para sistemas de supervisão. Toda a parte 
lógica será feita pelo microcontrolador. 

 
Figura 11 – Ciclo de Informações em um sistema SCADA. 

 
 

ScadaBR 
 
   O ScadaBR é um software desenvolvidos para aplicações SCADA. O ScadaBR é 
instalado no computador que vai funcionar como um servidor de aplicação. Tanto as telas 
de interface homem-máquina quanto as configurações do ScadaBR serão executadas 
através de um navegador de Internet padrão. A figura 12 demonstra o software em uma 
aplicação. 
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   O ScadaBR será executado a parit de um software conhecido como servidor de 
aplicação Java. A partir do momento em que o servidor está ligado o mesmo se 
transforma em um endereço eletrônico, que será acessado pelo navegador padrão. Dessa 
forma é possível acessar o sistema de supervisão através de uma rede Intranet ou 
configurá-lo para acesso remoto via Internet. 
 

 
Figura 12 – Exemplo de aplicação no sistema ScadaBR 

 

   Para começar a utilizar a aplicação, é necessário entender alguns conceitos e algumas 
alterações que deverão serem feitas. 
 
   Telas de controle é o ambiente gráfico da aplicação. Aqui são criados os painéis de 
controle para a aplicação do sistema. As telas podem apresentar um monitoramento em 
tempo real, incluir botões, gráficos, etc. A figura 12 apresenta um exemplo de aplicação 
onde é monitorado o consumo, a tensão e as temperaturas em um sistema de 
refrigeração. 
   A interface entre o software e o microcontrolador é feito por uma rede de comunicação 
chamada ModBus.  
 
ModBus 
   A rede ModBus é uma estrutura de mensagem desenvolvidas para aplicações entre 
cliente-servidor. Os dispositivos comunicam utilizando a técnica mestre-escravo onde 
apenas um equipamento executa as ações de transição de dados. Os equipamentos 
escravos apeneas fazem o que o componente mestre pede ou de acordo com a tarefa em 
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questão. Para a transmissão de dados, a rede ModBus utiliza dois tipos de padrões. 
(SOUZA,....) 
 

 Padrão ASCII 

 Padrão RTU 
 
Padrão de transmissão ASCII (American Standard Code for Information 
Interchange). 
   Neste modo de transmissão cada byte de caracter em uma mensagem é enviado dois 
caracteres sem geração de erros. 
 
Padrão de transmissão RTU (Remote Terminal Unit) 
   No modo RTU, cada mensagem de 8 bits tem adicionado dois caracteres hexadecimais 
de 4 bits. 
 
Detalhamento do Pré-Projeto 
   A fase de pré-projeto se inicia com um conjunto de soluções úteis para determinar o 
projeto definitivo. O projeto preliminar tem o objetivo de testar as soluções alternativas e 
ver qual delas apresenta o melhor resultado. Neste ponto do projeto, acontece a avaliação 
de materiais, processos construtivos. Nesta etapa são efetuadas experimentações, e 
estas experimentações permitem verificar os erros no sistema, as diretrizes de montagem, 
confiabilidade e aceitação. (NETO, et al; 2010). 
 
Arduino 
   A figura 13 mostra o arduino nano V3.0. Este microcontrolador será utilizado para o pré-
projeto. Inicialmente, será feito um teste de funcionamento do microcontrolado para testar 
a conectividade entre o microcontrolador e o computador. A comunicação entre 
microcontrolador e o computador será via USB.  
 
   Após testada a conectividade com o computador, inicia-se a fase de comunicação entre 
o microcontrolador e o ScadaBr. A principio a comunicação testada será serial via porta 
USB. O protocolo de comunicação será o ModBus. No ScadaBr será configurada uma 
aplicação simples para o teste de comunicação. O teste consiste em verificar se o 
ScadaBr consegue buscar dados no microcontrolador.  
 
   Para estabelecer tal comunicação entre o ScadaBr e o microcontrolador Arduino, alguns 
passos deverão ser executados antes.  
 
Conexão entre Arduino e Computador 
   Para o teste vamos fazer um download de um programa no microcontrolador. O 
programa denominado “blink” irá fazer um led, configurado no Pino 13 do 
microcontrolador, piscar de acordo com a variação do tempo do delay. A figura 14 
demonstra este programa.  Após o upload, forma feitas variações nos tempos do delay e 
o microcontrolador respondeu a estas mudanças. Logo temos a comunicação 
estabelecida entre microcontrolador e computador.  
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Figura 13 – Arduino Nano V3.0 

 

 

 
Figura 14 – Programa “blink” sendo executado pelo Arduino. 

 

   Após os testes de comunicação entre o microcontrolador e o computador, a próxima 
etapa é configurar o microcontrolador para que o mesmo possa comunicar com o 
programa ScadaBr. Algumas configurações devem ser feitas. 
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   Primeiramente, deve-se inserir no microcontrolador um código que permite a 
comunicação ModBus, fazendo com que o microcontrolador trabalhe no modo escravo. O 
código é demonstrado na figura 15. Nesse código são determinadas configurações 
importantes como velocidade de comunicação, numero de nós escravos, paridade, entre 
outras configurações. A conexão com o computador será feita de modo serial via USB, e 
transmissão de dados será feita através do protocolo ModBus. Este código de 
comunicação é baseado  na biblioteca de Juan Pablo Zometa, desenvolvedor do código 
ModBus 
 

 
Figura 15 – Parte do código para comunicação ModBus 

 

   Analisando a figura 10, temos as seguintes configurações: 
 

 COMM_BPS = 9600  Esta configuração irá determinas a taxa de comunicação 
entre o microcontrolador e o ScadaBr. A rede ModBus trabalha com uma taxa de 
comunicação de 9600 kbps; 
 

 MB_SLAVE = 1  Esta configuração determinar o número do nó onde vai ser 
instalado o equipamento mestre 
 

 PARITY = ‘n’  Configuração de paridade 
 
 
   Definida as configurações de comunicação, o próximo passo é declarar as entradas que 
serão lidas pelo software. Vamos trabalhar com um pino 3 e fazer com este pino acenda 
ou apague um led. A figura 16 demonstra como deve ser feita a declaração das entradas. 
Esta parte do código fica responsável por toda a parte dos registros de leitura e escrita da 
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comunicação entre o equipamento escravo e o equipamento mestre, que neste caso são, 
o ScadaBr trabalhando como mestre e o microcontrolador como escravo. 
 

 
Figura 16 – Declaração dos registros de leitura e escrita 

 

 
Figura 17 – Configuração ModBus 

 
   Na figura 17, podemos visualizar a configuração dos parâmetros de comunicação da 
rede ModBus. Dentro da programação chamada void setup, é chamada as configurações 
de taxa de comunicação e paridade. É neste ponto que vai ser executado toda essa 
configuração da rede. 
 
   Após a configuração destes parâmetros, vamos definir o código que vai executar nosso 
programa. O programa é montado dentro do void loop, como é demonstrado na figura 18. 
Neste ponto, o algoritmo responsável pela execução da parte lógica do projeto deverá ser 
implementado neste ponto. Para o nosso teste, será montado um algoritmo que 
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inicialmente, jogará no pino 3, um nível lógico 0 e mediante um comando no sistema 
supervisório, irá jogar no pino3, um nível lógico 1. 

 
Figura 18 – Algoritmo de programação 

 

   Com toda a configuração já executada dentro do microcontrolador, o próximo passo é 
efetuar a configuração dentro do software ScadaBr. Para que o ScadaBr vá buscar dados 
dentro do microcontrolador, é necessário criar um servidor, chamado de Data Source. 
Este servidor deverá possuir as mesmas características de comunicação ModBus que foi 
configurado dentro do microcontrolador. Afigura 19 mostra a tela de configuração do Data 
Source. 
 
    

 
Figura 19 – Configuração do Data Source utilizando uma comunicação ModBus Serial 
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   Depois de configurado o Data Source, deve-se fazer a configuração entre o elemento 
virtual e o elemento real, ou seja, deve-se configurar a parte virtual criada no ScadaBr 
para buscar os dados correspondentes dentro do microcontrolador. Para que isso ocorra, 
devemos configurar um elemento chamado Data Point, como mostrado na figura 20. O 
Data Point nada mais é do que a indicação de onde você irá buscar os dados no 
microcontrolador. 
 

 
Figura 20 – Detalhes do Data Point 

 
Depois de efetuado esta configuração, o ScadaBr está pronto para funcionar como um 
sistema de supervisão em tempo real. A figura 21 mostra um exemplo de sistema de 
supervisão montado utilizando o software ScadaBr. 
 

 
 

Figura 20 – Exemplo de aplicação no ScadaBr 
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Resultados 
   Os resultados obtidos com os testes nos indicam uma direção a seguir quanto à 
comunicação entre o microcontrolador e o software de sistemas de supervisão, embora, 
não foi obtido sucesso na criação dos data-points e na visualização dos elementos 
através do software. 
 
   Espera-se um maior domínio neste modelo de comunicação ModBus e nas 
configurações necessárias para que seja feita a construção do modelo conforme 
esperado. 
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