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SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO DE AMBIENTES 

 

1. RESUMO 

De acordo com (SCHWAB, 2016), um dos pilares da quarta revolução industrial 

está na automação e robotização das indústrias e na popularização do IoT1. Schwab 

define o IoT como uma relação entre as coisas (produtos, serviços, locais, etc.) e as 

pessoas.  

A consequência desta relação é um maior controle e qualidade nos processos de 

produção, na redução do desperdício e de mão de obra, e a transformação da qualidade 

de vida que proporciona as pessoas envolvidas neste contexto. 

A partir deste princípio, o projeto consiste no desenvolvimento de um dispositivo 

de controle, monitoramento e automatização de ambientes, utilizando um sistema de 

supervisão e aquisição de dados, tendo como prioridade o uso consciente de energia 

elétrica e a redução do desperdício.  

As pesquisas, testes e protótipos construídos definem os parâmetros necessários 

para o desenvolvimento do hardware, firmware e comunicação com o software, com a 

finalidade de realizar o controle de temperatura, umidade, presença e luminosidade, além 

de possibilitar o controle remoto dos aparelhos de ar-condicionado e iluminação de 

qualquer ambiente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 De acordo com (CREDER, 2009), os consumidores industriais e comerciais têm, 

nos sistemas de refrigeração, os maiores consumidores de energia elétrica. A partir desta 

perspectiva foi estabelecido o levantamento dos itens que compõem uma sala de aula do 

Centro Universitário de Votuporanga – UNIFEV e foi verificado o consumo de cada 

equipamento elétrico/eletrônico, chegando a conclusão de que realmente, o maior 

                                                           
1 Internet das coisas (do inglês Internet of Things, IoT) é uma rede de objetos físicos, veículos, prédios e outros que 
possuem tecnologia embarcada, sensores e conexão com a rede e é capaz de coletar e transmitir dados  



consumo de energia elétrica parte do uso de aparelhos de ar-condicionado no processo 

de climatização dos ambientes. 

 Durante este processo de análise, foi possível verificar que, de acordo com o 

tamanho do campus e a quantidade de salas e laboratórios disponíveis, em várias 

situações, muitos deles ficavam sem uso, porém permaneciam com a iluminação e os 

aparelhos de ar-condicionado ligados, até que o responsável pela inspeção do prédio 

tomasse conhecimento e viabilizasse o desligamento dos mesmos. 

 Este problema, gera um gasto de energia elétrica que, levando em consideração 

o uso contínuo em um ano letivo, pode resultar em um custo significativo e gerando uma 

despesa desnecessária a instituição. 

 A partir da identificação do problema, iniciou-se um projeto para construção de um 

sistema de automatização do processo, possibilitando a verificação do ambiente e o 

controle remoto dos aparelhos de ar-condicionado e iluminação das salas de aula, 

utilizando um microcontrolador ATMega2560, uma placa wireless ESP2266 sensores de 

infravermelho, sensores de luz e um sistema de supervisão e aquisição de dados 

(Scada). 

 A utilização do software livre Scada, chamado ScadaBR, permitiu receber e enviar 

informações de/para o controlador e apresentar os dados em forma de interface gráfica, 

utilizando um navegador de internet. Além de possibilitar a geração de relatórios, gráficos 

e alarmes, que podem auxiliar no processo de monitoramento, controle e tomada de 

decisões em relação a utilização dos ambientes e o consumo consciente de energia 

elétrica na universidade. 

 

3. OBJETIVOS 

 A proposta fundamental deste projeto é desenvolver um sistema de controle e 

supervisão das salas de aula e laboratórios, criando a comunicação do microcontrolador 

com os aparelhos de ar-condicionado e iluminação, a fim de possibilitar a automatização 

do ambiente, incentivar o uso consciente de energia elétrica e redução do desperdício. 



 Esta plataforma possui sua comunicação gerenciada através do ScadaBR, que 

pode interagir com o hardware instalado nas salas de aula através da rede wireless do 

campus.  

O hardware será desenvolvido com a utilização do microcontrolador ATMega2560 

e contará com um firmware desenvolvido em C que possibilitará a sincronização e 

comunicação com o ScadaBR através de uma comunicação modbus. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste projeto foi adotado o método científico hipotético-

dedutivo. (POPPER, 2013) definiu que, nesse método, para tentar explicar um problema 

são formuladas hipóteses, destas deduzem-se consequências que devem ser testadas. 

Enquanto no método dedutivo procura-se confirmar a hipótese, no método hipotético-

dedutivo procuram-se evidências empíricas. 

O procedimento instrumental utilizado será o método de pesquisa bibliográfico, 

pois é feito a partir do levantamento de referências teóricas e publicadas, uma vez que 

trabalho científico se inicia com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto (FONSECA, 2002). Uma vez delimitadas 

as hipóteses através das pesquisas bibliográficas, é utilizado o método de pesquisa 

experimental para a verificação dessas hipóteses. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Atualmente, os sistemas de automação utilizam tecnologias de computação e 

comunicação para automatizar o monitoramento e controle de processos, efetuando 

coleta de dados em ambientes dispersos geograficamente. 

Segundo (BOYER, 2010), os sistemas Scada (Supervisory Control and Data 

Aquisition) permitem que sejam monitoradas e rastreadas informações de uma instalação 

física. Tais informações são coletadas através de equipamentos de aquisição de dados, 

como por exemplo um microcontrolador. Em seguida, são manipulados, analisados, 



armazenados e, posteriormente apresentados na tela do computador de modo amigável, 

com recursos gráficos elaborados (interfaces homem-máquina) e conteúdo multimídia. 

Existem alguns softwares Scada disponíveis no mercado, entretanto, para este 

projeto, foi utilizado o software ScadaBR, que consiste em um software livre, gratuito e 

de código-fonte aberto. Estando toda a documentação e o próprio código do sistema à 

disposição, inclusive sendo permitido sua modificação e redistribuição se necessário. 

Com a definição do software Scada que seria utilizado no projeto, foi iniciada a 

construção do protótipo de hardware com auxílio do Arduino. Este por sua vez, é uma 

pequena placa microcontrolada que dispõe de uma porta de conexão Universal Serial 

Bus (USB) (MONK, 2013). Ele pode ser estendido utilizando os shields, que são placas 

de circuito contendo outros dispositivos (por exemplo, módulos de Ethernet, Bluetooth, 

etc.) que podem ser conectados ao Arduino para obter funcionalidades adicionais 

(MCROBERTS, 2011), o que facilita muito a conectividade com os mais diversos tipos de 

sistemas. 

Vale ressaltar que o Arduino possui seu código tanto de software como hardware 

aberto, o que facilita a sua disseminação, uma vez que qualquer pessoa pode alterar sua 

estrutura e até mesmo sua programação (MARGOLIS, 2011). 

O hardware foi montado pensando no ambiente que foi base para este projeto, 

uma sala de aula padrão do Centro Universitário de Votuporanga – UNIFEV, sendo 

assim, ele deveria ser capaz de medir a intensidade de luz, temperatura, umidade, 

controlar o aparelho de ar-condicionado via infravermelho, verificar a presença de 

pessoas em sala de aula e desligar a iluminação da sala, além de se comunicar com a 

rede wireless do campus para que possa possibilitar a comunicação com o servidor do 

ScadaBR. 

Para estabelecer parâmetros que irão identificar se as luzes da sala de aula estão 

ou não acesas, foi utilizado um LDR2, que é um componente eletrônico passivo do tipo 

variável, cuja resistência varia conforme a intensidade de luz. Ele é de extrema 

                                                           
2 Fotoresistência ou Resistor Dependente de Luz (do inglês Light Dependent Resistor) 



importância no processo de tomada de decisão para envio do comando de apagar as 

luzes da sala. 

Outro componente adicionado ao protótipo foi o DHT11, um sensor de temperatura 

e umidade fabricado pela Mouser Eletronics, Inc., que permite fazer leituras de 

temperaturas entre 0 e 50 Celsius, e umidade entre 20 e 90%. Sua função é mensurar a 

temperatura da sala. Os dados coletados são usados para tomada de decisão do 

acionamento do ar-condicionado, assim como o aumento ou diminuição de temperatura. 

Para estabelecer o controle do ar-condicionado através do infravermelho, era 

necessário dar ao dispositivo a capacidade de reconhecer padrões de luz do controle 

remoto original do ar-condicionado, decodificar e copiar, fazendo a clonagem do mesmo 

para ser utilizado posteriormente. 

Os comandos infravermelhos enviados pelos controles dos aparelhos de ar-

condicionado possuem uma quantidade de bytes bem maior do que os comandos de 

outros aparelhos, como por exemplo uma televisão, devido a quantidade de informações 

que são enviadas ao ar-condicionado. Sendo assim, foi necessário introduzir um receptor 

continuamente alimentado para captar todo comando recebido do controle. 

O TSOP 4838 é um receptor miniaturizado de controles remotos infravermelhos 

fabricado pela Vishay Semiconductors. Ele opera em uma frequência de 38kHz, possui 

um fotodetector e pré-amplificador, filtro interno de frequência PCM3 e baixo consumo de 

energia, podendo identificar sinais da maior parte de controles infravermelhos disponíveis 

no mercado, proporcionando ao projeto uma alta compatibilidade com os equipamentos 

a serem supervisionados. 

Para fazer o caminho inverso, e enviar comandos de controle ao aparelho de ar-

condicionado, foi necessário adicionar um atuador, um LED4 infravermelho comum, para 

servir como porta de comunicação sem fio entre os dispositivos. 

                                                           
3 Modulação por Código de Pulso (do inglês Pulse-code modulation) método usado para representar digitalmente 
amostras de sinais analógicos 
4 Diodo Emissor de Luz (do inglês Light Emitting Diode) é utilizado na eletrônica para emissão de luz 



Outra informação indispensável no processo de controle do ambiente é 

estabelecer parâmetros que possam indicar com a maior precisão a ausência ou 

presença de alunos na sala de aula. 

Para possibilitar o acesso a estes dados, fez-se necessária a utilização de dois 

sensores de presença infravermelhos, muito comuns em sistemas de vigilância 

patrimonial. Estes sensores infravermelhos passivos captam a variação térmica e são 

calibrados de acordo com a temperatura do corpo humano. Desta forma, quando alguém 

entra no ambiente, provoca uma mudança repentina de luz infravermelha e ativa o 

sensor. 

O sensor utilizado no projeto possui um ângulo de atuação de 110º e alcance de 

15 metros, os dois sensores precisam estar posicionados em diagonais opostas da sala 

de aula, fazendo com que o ambiente seja totalmente monitorado, sem pontos cegos. 

Um outro atuador foi incorporado ao projeto para possibilitar a interação com o 

ambiente e resultar no desligamento da iluminação da sala de aula. Um relé5 de 12V que 

estabelece a função de interruptor e possibilita a ligação/desligamento da iluminação da 

sala de aula, com base nos comandos recebidos pelo sistema. 

Por último, também foi incorporado ao protótipo um módulo wireless ESP8266 

ESP-01. Trata-se de um módulo wireless microcontrolado de baixo custo, compatível com 

o protocolo TCP/IP e fabricado pela empresa chinesa Expressif Systems. Ele permite a 

conexão do protótipo a rede wireless do campus, possibilitando a comunicação entre o 

dispositivo e o ScadaBR. Este módulo possui um microcontrolador de 32bits, uma CPU 

de 80MHz e em todos os testes realizados durante a criação do protótipo manteve um 

ótimo desempenho e uma taxa muito baixa de quedas de conectividade. Entretanto, para 

adequação ao processo foi necessário a substituição do firmware do módulo para a 

versão 2.4.150924 disponibilizada pelo fabricante. Esta modificação foi necessária para 

possibilitar o controle do módulo através dos comandos AT6. 

                                                           
5 Relé (do francês relais), ou, menos frequentemente relê, é um interruptor eletromecânico. 
6 AT (do ingles ATtention), ou, Comandos de Hayes, é uma linguagem de comando desenvolvido em 1981 por Dennis 
Hayes para estabelecer comunicação em modems Hayes Smartmodem 300 



Durante o processo de implementação do protótipo, percebeu-se que a utilização 

de um microcontrolador ATMega328 não seria possível, devido à falta de espaço para 

armazenamento do firmware no microcontrolador, sendo assim, foi necessário substituir 

o microcontrolador pela versão ATMega2560. 

Esta modificação ocasionou um problema de incompatibilidade do projeto com as 

bibliotecas do ESP8266.h e ModbusIP_ESP8266AT.h. Notou-se que estas bibliotecas já 

não funcionavam corretamente através de uma comunicação SoftwareSerial7. 

A correção destas falhas exigiu a criação de uma nova biblioteca, escrita em 

linguagem C++ e baseada nas bibliotecas originais dos fabricantes, ajustes da 

comunicação do dispositivo através das portas seriais auxiliares do hardware e 

substituição dos comandos de interação com a ESP8266 para possibilitar um maior 

desempenho na transmissão e comunicação dos dados via wireless. 

O protótipo foi montado em uma protoboard8, para facilitar a manipulação dos 

componentes e adequações necessárias durante o processo de testes. É alimentado por 

uma fonte de 12V responsável por manter o circuito em funcionamento durante o período 

de testes. 

 

6. RESULTADOS 

Durante todo o período de pesquisa e desenvolvimento deste projeto, diversas 

alterações foram feitas no protótipo, ajustes que possibilitaram obter os resultados 

desejados na proposta inicial do projeto. 

Como demonstrado na Figura 1, o ScadaBR foi instalado e configurado em um 

servidor e pode ser acessado através da url www.mic-br.com:8900/ScadaBR. Atualmente 

ele tem coletado dados do protótipo que tem operado diariamente na obtenção de dados 

de temperatura, umidade e luminosidade no ambiente de teste. 

                                                           
7 SoftwareSerial Library é uma biblioteca do arduino que possibilita a comunicação serial através de qualquer outro 
pino digital do microcontrolador 
8 Placa com furos e conexões condutoras para montagem de circuitos elétricos experimentais. 



 

Figura 1 – Painel de controle do ScadaBR coletando dados do protótipo 

Fonte: Autor 

 
A partir deste protótipo foi possível montar o esquema de um circuito próprio, 

baseado no microcontrolador ATMega2560 que possibilita a criação de um dispositivo 

independente para realizar o controle de ambientes, como proposto no escopo do projeto. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os dispositivos possuem um padrão de comunicação, e durante a captação 

do comando, o infravermelho ignora padrões que não são compatíveis com os seus. 

Neste projeto, a captação do sinal infravermelho é feita para estabelecer a clonagem do 

controle remoto, sendo assim, como cada aparelho possui padrões diferentes, o projeto 

não recusa nenhum sinal recebido e fica sujeito a interferência decorrente da iluminação 

no local em que a clonagem está sendo realizada. 

Este problema, ocorre única e exclusivamente durante o processo de clonagem 

do controle, que não é feito com frequência, e não prejudica o desempenho do aparelho 

na captação dos dados e controle dos dispositivos. 



A facilidade de utilização, a possibilidade de interação remota com o ambiente, e 

inclusão de rotinas programáveis do ScadaBR, permite um maior controle dos processos 

e uma supervisão mais rigorosa das salas de aula, contribuindo com a diminuição do 

desperdício de energia elétrica e o uso consciente dos recursos. 

As perspectivas futuras indicam a possibilidade de adequação do sistema para 

que ele possa aprender com os dados recebidos através de um processo de IA9 utilizando 

técnicas de redes neurais artificiais, fazendo com que o sistema possa tornar-se 

autônomo em uma versão futura.  
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