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1. RESUMO 

Neste trabalho, estuda-se e projeta um supervisório para efetuar o 

monitoramento de um motor elétrico de indução trifásico. Aproveitando a 

expansão tecnológica que vem adentrando o setor industrial, utilizando uma 

versão demonstrativa do software Elipse E3 com protocolo de comunicação 

Modbus TCP/IP, confeccionando uma placa de comunicação com sensores do 

Arduino para efetuar a medição, visando o baixo custo em todas as etapas do 

projeto e auxiliando na eficiência nos meios de manutenção.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O objetivo da maioria das empresas é a redução dos custos e o aumento 

dos lucros. No Brasil em 2015, de acordo com o Ministério de Minas e Energia 

(MME, 2015, n.p.), “a indústria consome 43,7% de toda energia nacional e a força 

motriz  em operação utiliza 68% dessa energia elétrica” e quando máquinas que são 

vitais aos processos produtivos falham e interrompem toda uma cadeia de produção,  

sua eficiência é comprometida, consequentemente há um efeito sobre as receitas da 

empresa. Isto tem transformado a maneira com que os gestores de manutenção 

lidam com estas áreas, fazendo com elas deixem de ser apenas um custo adicional 

ao processo, a fim de buscar uma melhoria em seus procedimentos e com isto não 

afetar a produção da empresa. (BARROS, s.d.). 

Os tempos atuais pelos quais as organizações têm passado exigem cada 

vez mais delas uma eficiência em seus processos, desde a entrada da matéria 

prima, processamento e saída do produto final. Paradas inesperadas ou sem serem 

programadas, ser surpreendido por algum defeito, devem ser evitados e se possível 

extinguidos do meio fabril, tudo isto tem transformado os perfis de gerenciamento 

destes setores, de acordo com Petruzella (2014), aplicando nos ambientes 

industriais cada vez mais o uso do controle de processos, supervisionado pelo 

usuário os controles da produção e estado de seus aparelhos. 

Conforme as organizações cresceram, diferentes meios de produção, 

manutenção, tecnologias e filosofias surgiram; e uma dessas tecnologias que tem 

despontado são os sistemas de supervisionamento ou supervisório, juntamente com 

os movimentos de indústrias 4.0, esta tecnologia como o próprio nome sugere, 

realiza um monitoramento dos processos e componentes utilizados, sempre visando 

a qualidade, segurança e produtividade da empresa.  
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À vista disso, este trabalho projetou um sistema de baixo custo para 

realizar as funções de monitoramento nos motores de maior importância dentro de 

uma organização, este sistema supervisório, através de sensores, que irão monitorar 

os aspectos e características mais importantes do motor. Para o usuário, este 

sistema irá fornecer alarmes quando for detectada uma anomalia no funcionamento, 

gerando relatórios para que o mesmo possa estar consultando e avaliando as 

possíveis causas que geraram falhas. 

Portanto, justifica-se o presente trabalho à necessidade de desenvolver 

novas tecnologias de monitoramento de baixo custo que auxiliem na manutenção 

dos motores elétricos de indução trifásica, buscando prolongar sua vida útil e 

melhoramento da eficiência energética, evitando perdas de produção por conta de 

paradas indesejadas. 

 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um projeto de baixo custo e 

eficiente, capaz de realizar de modo satisfatório o monitoramento dos parâmetros de 

um motor elétrico trifásico, como corrente, tensão, fator potência, velocidade e 

temperatura. De modo que, ao sinal de alguma anomalia no funcionamento o 

supervisório possa emitir um sinal sonoro para alertar ao usuário e por fim 

confeccionando relatórios para análise de causa ou consequência. 

 

4. METODOLOGIA 

Através de uma revisão bibliográfica, pretende-se adquirir conhecimentos 

necessários para o entendimento dos conceitos de funcionamento dos motores 

elétricos e suas características, conceitos de manutenção preventiva, preditiva e 

corretiva. Foi programado o sistema supervisório, auxiliado por ferramentas e 

classes de bibliotecas de programação, em especial a Emonlib, que possuí diversas 

funções na área da elétrica; para construção do hardware: aplicação de técnicas 

para confecção de componentes do projeto, pelo método da fotossensibilização. A 

figura 1 ilustra o fluxograma do princípio de funcionamento: 
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Fig. 1. Fluxograma do processo de funcionamento do supervisório.                                                                                                                       

Fonte: Os autores. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Construção do hardware 

Uma placa de circuito impresso (PCB), de acordo com Suraj Gehlot (s.d.), 

é um dispositivo que suporta mecanicamente e conecta eletricamente, os 

dispositivos eletrônicos através de trilhas condutivas, gravadas na placa de cobre.  

Conforme a figura 2, para a confecção da placa que realiza a coleta dos dados, foi 

projetado um circuito através do software PCB Artist, após isto se deu sua impressão 

através de uma impressora a laser e em papel transparente. A placa de cobre que 

irá receber o circuito impresso, é preparada com tinta fotossensível, logo após a 

secagem, é sobreposto a impressão sobre a placa e colocada na presença de luz 

negra. Depois de algum tempo de exposição, ela passa pelo processo de corrosão 

utilizando uma solução de percloreto de ferro, por fim é colocada em uma solução 

com soda cáustica para remoção da tinta remanescente. 

  

Fig. 2. Etapas do processo de confecção da placa de aquisição.                                                                                                                       

Fonte: Os autores. 

 

Após a conclusão do processo anterior, é o momento de montagem na 

placa dos componentes que realizam as medições no motor. Utilizou-se para o 

presente trabalho os seguintes dispositivos, presente na tabela 1: 

 

 

Motor Sensores 
Placa de 

Aquisição 
Arduino Supervisório 

Alarmes 

Relatórios 

Monitoramento 
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DISPOSITIVO FUNÇÃO IMAGEM 

Sensor de corrente – SCT-

013 

Realiza a leitura da 

corrente por fase. 

 

Transformador 220/12 V Realiza o 

abaixamento da 

tensão à um valor 

aceitável para se 

realizar medições no 

Arduino. 
 

Sensor de temperatura – 

MLX-90614 

Realiza medições de 

temperaturas do 

motor através de 

leituras em 

infravermelho. 
 

Encoder incremental  Realiza a leitura da 

rotação do eixo do 

motor através do sinal 

PWM gerado.  

Tabela 1. Listagem dos componentes, funções e respectivas imagens.                                                                                               

Fonte: Os autores. 

 

É importante observar a utilização do Arduino, que de acordo com Stevan 

Jr. & Silva (2015, p. 15), “é uma plataforma de open-source de prototipagem 

eletrônica baseada em flexibilidade, na qual o hardware e software são fáceis de 

serem usados e adaptados aos mais diferentes cenários e aplicações”. Para este 

projeto foi utilizado o Arduino Mega, devido a suas características de processamento 

e possuírem mais canais de entradas e saídas em comparação com outros modelos 

existentes. Junto ao Arduino Mega, foi acoplado uma placa auxiliar Ethernet, 

conforme mostrado na figura 3. 
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Neste projeto podemos afirmar que o Arduino tem a função de receber os 

sinais elétricos originados dos sensores, converte-los em valores, e enviá-los em 

forma de mensagem para o sistema supervisório. 

 

Fig 3. Vista do Arduino (amarelo) acoplado a este a placa Ethernet (laranja).                                                                                               

Fonte: Os autores. 

5.2. Construção do Software 

A construção do software de aquisição de dados, se deu através da 

utilização da versão de demonstração do Elipse E3 fabricante Elipse Softwares, a 

justificativa pela escolha dessa fabricante deve-se a sua funcionalidade, facilidade 

em estar gerando relatórios e suas características gráficas. 

A comunicação entre a placa de aquisição e o Elipse E3 acontece por 

intermédio do Arduino, que utiliza uma placa Ethernet ligada a mesma rede do 

computador, essa comunicação se faz através do protocolo Modbus TCP/IP, que é 

um método de comunicação serial, de ampla utilização industrial e empregado na 

transmissão de informações entre dispositivos eletrônicos. (PETRUZELLA, 2014). 

A programação do Arduino se dá através da IDE, que nada mais é do que 

seu ambiente de desenvolvimento e inserção de comandos. Para estar auxiliando no 

andamento do projeto foi utilizado bibliotecas de comando, como por exemplo, a 

Emonlib que é uma biblioteca voltada para a área da elétrica. McRoberts (2011, 

p.24) define que uma biblioteca é “um conjunto de códigos que você pode incluir em 

seu sketch para aprimorar a funcionalidade de seu projeto. Isso é uma forma de 

impedir que você tenha que reinventar a roda, recriando algo que já foi feito”. 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Modelo final 

Na etapa de finalização do projeto, a placa PCB construída tem um papel 

fundamental para toda a aquisição de dados proposta, pois é nela que todos os 
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sensores estarão conectados e seus sinais são tratados para um nível aceitável para 

a placa Arduino. O encoder emite um sinal do tipo PWM (Pulse-Width Modulation), 

sendo na sua saída foi inserido um resistor de carga e depois seu sinal enviado para 

o pino adequado do Arduino. Na medição de temperatura o sensor MLX-90614 tem 

uma comunicação especifica chamada de I2C (Inter-Integrated Circuit) que são 

conectadas aos pinos do Arduino que tem como referência SDA e SCL. Outro sensor 

utilizado foi o SCT-013 que funciona com um transformador de corrente (TC), sua 

característica é que seu enrolamento funciona como um secundário de um 

transformador assim a corrente induzida no sensor tem um amplitude baixa com sua 

posição vetorial mantida, antes de chegar à placa Arduino este sinal passa por um 

circuito com resistores e capacitores. Na aquisição dos valores de tensão foi usado 

um transformador de baixa potência, assim quando o alimentamos com uma 

determinada tensão temos em sua saída um valor baixo, a saída do transformador 

foi ligada a um circuito com resistores e capacitores que tem como objetivo filtrar o 

sinal de modo que o microcontrolador consiga fazer a leitura. Na figura 4, visualiza-

se a placa PCB finalizada. 

Com os sensores conectados é possível fazer a aquisição de outras 

variáveis que são a combinação de grandezas já mensuradas, que é o caso do fator 

de potência, assim com esse valor também pode definir com clareza através de 

cálculos matemáticos os valores das potências ativa, reativa e aparente. 

 

Fig 4. Vista da placa PCB finalizada e conectada ao Arduino e sensores.                                                                                                                  

Fonte: Os autores.  
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6.2. Coleta de dados e geração de relatórios 

O sistema supervisório foi desenvolvido no programa Elipse E3, e tem 

como objetivo principal fazer todas as coletas de dados ficarem acessíveis para 

consulta seja ela em tempo real ou através de relatórios dos históricos. 

Para a criação de relatórios o Elipse E3 (software supervisório) acessa um 

banco de dados com histórico das medições relacionadas por data e hora, também 

há a possibilidade de acompanhar em tempo real as medições feitas pelos sensores. 

Para que as medições sejam transferidas do Arduino para o banco de 

dados dentro do programa supervisório é feita uma comunicação através de uma 

rede de computadores. A conexão do supervisório com o Arduino pode ser feita 

basicamente de duas maneiras, a primeira e conectando a placa ethernet do Arduino 

com o computador onde está o sistema supervisório, ou conectar a placa ethernet e 

computador em uma mesma rede, obedecendo às regras de configuração de IP 

(Internet Protocol). As mensagens transmitidas para o sistema supervisório precisam 

de um protocolo de comunicação, neste caso foi usado o Modbus TCP/IP (protocolo 

de comunicação amplamente usado na indústria). 

Dentro do sistema supervisório foram criadas telas que fazem a interação 

entre o usuário e os dados obtidos pelas medições dos sensores, a tela inicial tem 

por objetivo a inserção de dados de placa do motor, pode-se visualizar a tela criada 

na figura 5 a seguir, estes valores serão referências para os alarmes do sistema, ou 

seja, quando algum valor mensurado ultrapassar o valor limite determinado pelo 

valor de placa do motor, é indicado um alarme na tela do supervisório. 

.  

Fig 5. Imagem do sistema supervisório tela onde são inseridos os dados do motor.                                                                                                                  

Fonte: Os autores 
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O sistema supervisório ainda conta com telas que: indicam os valores 

mensurados e gráficos em tempo real, histórico de valores com busca por data e 

hora, indicação de alarme com a sua descrição.  

Para facilitar a consulta dos históricos das medições o sistema conta com 

uma tela (figura 6) que o usuário pode fazer uma pesquisa por data e hora, tendo 

como objetivo filtrar as informações indicando o momento exato que possa ocorrer 

uma suposta anomalia no motor monitorado. Depois de feita a consulta é possível 

gerar uma impressão do gráfico com os dados pesquisados 

 

Fig 6. À esquerda, imagem do sistema supervisório: tela onde são pesquisados os históricos do bando de dados. 

À direita, Relatório em PDF gerado para impressão                                                                                                                 

Fonte: Os autores 

Justifica-se os valores mensurados pelo supervisório através de testes 

realizados em laboratório, auxiliando na confiabilidade a utilização de multímetros 

(corrente e tensão), cossefímetros (fator potência), termômetro infravermelho 

(temperatura) e tacômetros (rotação), apresentando resultados satisfatório conforme 

a tabela 2.  

 Valor do instrumento de 

comparação 

Valor obtido pelo supervisório 

TENSÃO 222,1 224,3 

CORRENTE 2,4 2,3 

ROTAÇÃO 3560 3548 

TEMPERATURA 32,8 32,29 

FATOR DE POTÊNCIA 0,65 0,68 

Tabela 2. Comparação entre os valores medidos por aparelhos e os valores obtidos pelo supervisório           

Fonte: Os autores 

As demais grandezas elétricas, como potência ativa, reativa e aparente 

foram obtidas através de cálculos matemáticos realizados pelo sistema supervisório. 

Na figura 7, mostra a visão que o usuário tem das medições e comportamento do 
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sistema, sendo feito o monitoramento em tempo real e com base nos dados de placa 

do motor. 

 

Fig. 7. Visão que o usuário tem do sistema, podendo observar tensões por fase, potência ativa, reativa e aparente, 

entre outras medições. 

Fonte: Os autores 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim, com base nos resultados apresentados, o supervisório 

projetado e construído mostrou ótima precisão nas medidas de tensão, corrente, 

fator de potência e velocidade do motor já confrontados em laboratório. Além do 

custo reduzido, é eficiente, e capaz de realizar de modo satisfatório o monitoramento 

dos parâmetros de um motor elétrico trifásico. 

Para a construção do mesmo foi realizado processos de desenvolvimento 

e elaboração da placa, conectando-a com o Arduino Mega e posteriormente os 

sensores. Foi programado o software Elipse E3, Arduino e feito a comunicação entre 

as partes através do protocolo Modbus TCP/IP, que é amplamente utilizado no meio 

industrial.  

Devido a todos estes fatores além da alta necessidade de monitoramento 

e gestão de processos industriais, acredita-se que o sistema supervisório criado terá 

alto grau de penetração no meio industrial, sendo este o início de um produto 

comercial de relevante impacto. 
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